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্ভচ্সিন্কা। ॥ 
২০ পট টড এস -.. 

যথাশক্তি সমাজের সেবা করা প্রতোক শিক্ষিত ব্যক্তিরই উচিত। 

।£খের বিষয় এই সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণ প্রায়শঃ উদাসীন । 

এদিকে, সমীজশরীরকে নিজ্জীব বা স্পন্মহীন মনে 81, কোনও 

কানও ব্যক্তি ইভাতে নিদ্দয়ভাবে আঘাত করিতে কুঠিত হইতেছেন 

ঢা কিন্ত তাহারা এইট প্রণিধান ধরেন নাই যে আমাদের এই 

মাতন সমাজ এখনও জড়ে পরিণত হয় নাই । বিজ্ঞানাচাধ্য শ্রীযুক্ত 

প্রফল্লচন্ত্র রায় মহাশয় “বাঙ্গালী ম্তিক্ষের মপবাণহার” নর্ঘক প্রবন্ধটাতে 

,মাজদেহে তদ্রপ আঘাত করিয়াছেন । ইহাতে বাখিত হাঁ নানা 

জনেই নান। প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন; ভূতপুর্বব “জাঙ্ৃবী” 

[রে (পৌষ ১৩১৬ সাপে ) আগিও একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিণা, 

গাহাই সম্প্রতি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ক্রমে “সমাজসেবক পুস্তকাবর্দীর? 

“থম সংখ্যা্ূপে গৌহাটি সনাতন ধল্ম সভা কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত 

'ইতেছে। 

' ছুই প্রকারে সমাজের সেবা হইতে পারে; এক উপদেশক পুস্তক প্রচার 

বারা; অপর, আক্রমণকারীর প্রত্্তর ছারা। যাহারা অশেব পারদ 

এবং বহু অভিজ্ঞত। ৪ তাহারাই প্রথমবিধ উপায়ে সমাজসেবার 

%(ধকারী। শ্রীধুক্ধ পঞ্ডিত গশধর তর্কচুড়ামণি ( ধর্মবব্যাধ্য। ইত্যাদিতে ) 

৬ভদ্েব মুখোপাধ্যায় ( আ৮'র প্রবন্ধাদিতে ) ৬চন্ত্রনাথ বন্ধ (হিন্দু 

গু ৫5) শ্রীযুক্ত গুরুদাস। বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্ঞান ও কন্মে। তীযুক্ষ 

&ে সরফার । সনাতনীতে শ্রীপুক তার।কিশোর  চৌদুরা 



% ৩ 

(ব্রঙ্গবাদী খধি ও ব্রঙ্গ বিষ্ঠায়), এবং আরও কতিপয় মহত্ব 

প্রথমবিধ উপায়ে সমীজের সেবা করিয়া! ইহার অশেষ কল্যাণ সাধন 

করিয়াছেন। নিন অধিকারী এই অকিঞ্চন লেখক অপর পথ 
অবলম্বনে এই ক্ষুদ্ধ পুস্তকথানি প্রচার দ্বারা সমাদ সেবার সংকল্প 

করিয়া ফলাফলের নিমিত্ত ভগবত রূপার উপর নির্ভর করিতেছে। 

মরা স্নাতন ধশ্ম সভার নিষ্ঠাবান সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীচরণ 

মেন মঙ্তোদয়/্৫ৰ্নিয়ে উৎসাহ পদান করিয়া মদীয় রুতজ্ঞতার 'এবং 

সমাজের দনযধীদের ভান হইয়াছেন। ইতি - 
০ 

* প্লাগ জ্যাতিষপূর_ কামরূপ, 
তার ] শ্রীপদ্মনাথ দে 1ণঃ। 

পা; ১৪৩০ । 



বৈজ্ঞনিকের ভ্রান্তি-নিরাস। 

০ পপ শী স্্স্পস  -- 

কিছুদিন হষ্টল ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্চন্ত্র রায় মহাশয় “বাঙ্গালীর 

[স্িক্ষ ৪ তাহার অপব্যবহার” শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নানা 

পত্রিকায় উহ। উদ্ধৃত হয়াছে। ৃ 

পরবন্ধটিতে হিন্দু-সমাঙ্গ ও ধর্শের এবং কতিপয় /শীরবভানের 

উপর ডাক্তার রায় যেভাবে আক্রমণ করিয়াছে-।. তাহাতে কেহ কেহ 

ক্ষুণ্ন ভইয়াঞ্ছেন) সেইজন্য অতীব ছুণ্থিত চিত্তে তাহার নুরয় সম্মানাহ্ 

ব্যক্তির কতিপয় উক্তির প্রতিকূলে মমালোচন! করিতে বাধা হইলাম । 

প্রবন্ধটীর প্রারভ্েই রাজশাহী-দাহিতা-সম্মিলনের অধিবেশনে, ডাঃ 

রায় তদীয় অভিভাবণের যে অংশে রথুনন্দনাদির উপর কটাক্ষ 

করিয়াছিলেন, তা] উদ্ধত করিয়া বলেন ঃ 

“সত্য বটে মামরা নবা-স্থৃতি ও নবা-্্যায়ের দোহাহ দিবা 

বাঙ্গালী-মন্তিষ্কের পখরঠার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহ! মনে 

রাখিতে হঈবে, যে সময়ে ম্মার্ত উট্টরাচার্থ্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞণন্কা, পরাশর 

প্রভৃতি মন্তন ও ন্বালোডন করিয়া নন্মবর্ষীয়া বিধবা নিজ্জলা উপবাস 

না করিলে, তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলের উর্ধতন ও অধস্তন কর পুঞ্ষ 

নিরয়গামী হন্বেন, ইঠ্যাক্কার গবেষণায় নিযুক্ু ভিলেন ঘে সময়ে 

রধুনাথ, গদাধর, জগদ'শ প্রভাতি নহামঠোপাধায়গণ পিবিধ ছটিগ 

টীকাটপ্লনা বনা +রিঞ| টোলের ছাকদিগের আতঙ্ক উ-পাপন 

' করিতেহিলেন, বে পয এখানকার জোতিনিদ্বুদ্দ প্রাতে 5ই দণ্ড 

দু পর গে টৈথ5 কোণে বায়স “কা-কা। রণ করিলে, গোদন। 4 



হ বৈজ্ঞানিকের ত্রান্তিনিরাস। 
ভ্পাচ,৮ সিন তল শী ০৯ পিএ পাত শা ৩৬ তাত পি লি পিপি তান্পানিশাটিপীশিশপিস্পিস্পিিশিলী পর্বটি পাজি পািলাসিতসিাস্পিসিপা পিটিসি তপাটিলা সির উপাশি-বাঁটিপাসিপ পতি পিসি সপ্ন প০ পপ সিসি ৯ ৫শিপসি 

কিগ্রকার যাইবে ইতি: বিষয় নিত কাক- চি রচন। 

করিতেছিলেন, ঘে সময়ে এদেশের অধ্যাপকমণ্ডণী 'তাল পড়িয়া 

টিপ কয়ে ক [টপ করিয়া পড়ে? ঈত্যাকার তকের শীমাংসায় সভাস্ালে 
ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগাণর অন্তরে শান্তভঙ্গের আয়োজন 

করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপে গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন 

প্রীতি মনম্ষিবর্গ উদ্দীয়মান হইয়া প্রঞ্কৃতিগ নূতন নৃতন হত্ব উদঘাউন- 

পূর্ধবক্ জ্ঞান-9%. যুগান্তর উপস্থিত কারতেছিলেন ও মানবজীবানর 

সার্কত! সম্পাদণ করিংগাঁছলেন।” 

ভাবের আবেগে এাকণের অনুকরনে চাঃ পার বেশ জমকাল একটা 

মৃহাবাকা গি(খয়া ফোলয়াছেন বনে; কথ্থ একটু তুল এখানে বর্তমান 

রহিয়াছে । গ)াণলিও ( 8৫578 ) কেপলার ( ১৫৭১-১৬৩০ ) 

ব। নিউটন ( ১৬৪২--১৭২৭) (কহ শ্রচৈঠন্ের (১৪৮৫ ১৫৩২) 

এবহাধাযী ঘুনাথ বা রঘুনন্শীনের সমগামাএক ছিলেন না। অব্য 

নৈয়ায়ক জগপাশ ও গদাধর গঠালিলিও প্রগ্গীতর সমসাময়িক ছিলেন 

বটে, |কন্ধ ম্যাধশাপ্-প্রব্ূনার নিমিও রথুনাথ5 দায়া। রং তায় 

অধ্যাপক খালগধেব নাঞ্ধভৌন, ধিনি মার প্রাচান ছিলেন, এহ 

দায়তের অথা। যাহা হউক হৃহাতে বিশেষ কিছু আসে যাক না। 

“যে মময়ের' অথ 'যে যুগ” ই ধাঁরয়া লওয়া যাউক। “নব্য-ন্যায় ও 

নব্য-স্থৃতিকে ামাদের শ্রাঘা করা অনুচিত, কেন নাইহা প্রারত 

বজ্ঞান-[ধ্ষয়ক ন২”, এই ত ডাক্তার রায়ের মত? আপেক্ষিক তুলনায় 

ধরিয়া লহলাম, নণ-স্তায় ও নব্য-স্থৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞান হইতে নিকৃষ্ট ; 

তথাপি তশুৎ শান্বাধষয়ে অথাৎ তকশাস্ত্র ও স্থাতশীন্ের [হসাবে বদি 

নবা-স্ায় ও নবয- তর গ্রন্থ উৎকৃষ্ই হইয়া থাঝে, তবে আমরা তঙজন্ত 
রঘুনা ও রঘুনন.নর শ্লাঘ, কাঁরব না কেন? ্ 



জাহির ছি রান | ৩. 
জিত ত টিন ১২০ এ আসিল ৬ সা 

ভারপর বিবেচনা রি টি সে সময়ের র শিক্ষার অবস্থা । 

তথন বঙ্গদেশের বিষ্ভার্থীদের ন্যায় পড়িবার জন্য মিথিল যাইতে হইত । 

স্মতিবিষয়েও বঙ্গদেশের নিজন্ব কিছু ছিল বলি! বোধ হয় না। তখন 

'রথুনাথ মিথিলার দর্পচূর্ণ করিয়া ন্যায়কে নবদ্ধীপে আনিষ! প্রতিষ্টা 
করেন; নৈয়াযিকের চিন্তাক্োতঃ এক নূতন খাতে প্রবাহিত হয়। 

তাহার 'দীপিতি'র মত গ্রন্থ জগতে কম্খানি .গ্রকাশত হইয়াছে 

জানি না। পশ্চান্ধ্তী জগদীশাদি নৈয়ায়িকগণও বড় ফম. ছিলেন ন| :' 

গ্রমাণচ্ছলে 'এই বলিলেই মথেষ্ট হইবে ঘে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃক 

জগদীশরুত “শবশক্তি-প্রকাশিকা” ভাষাবিজ্ঞানর সঙ্গে সন্বঙ্ধতাবে 

সংস্কৃত এমএ পরীক্ষার পাঠারূপে নিদিষ্ট হইয়াছে । এবশ্যু, বর্তমানে। 

টোলের শিক্ষায় কাকি পাতডার বাড়াবাড়ি দেখা যায় বটে, ( যদিও 

এই বাড়াবাড়ি কদাপি আকাজ্ষণীয় ন্তে )-_-তথাপি শ্যারশান্থ ঝলিভে 

ধাহারা কেবল, “তাল পাড়িয়া টিপ, কণ্ঠুর না টিপ, করিয়া পড়ে” বুঝেন, 

তাহাদের রঠন্তপটৃতা প্রশংসনীধ হইতে পারে, কিন্ত তাহারা যে 

্যায়শান্-সনবন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একথা সাহস করিয়াই বলা যায়। স্বর্গগত্, 

মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্্র ন্যায়রত্ব মহাশয় নব্য-্যায় সন্থান্ধে একখানি 

পুস্তিকা লিখিগনাছেন, তাহাতে ন্যায়শান্ত্াধায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 

তিনি বলিয়া গিয়াছেন £-- 
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সকলকেই স্বীকার করতে হইবে যে, স্যায়দ্বারা আমার্দিগের দেশে 
বাঙ্গালী মন্তিফের যতট্্কু ক্ষরণ হঈরাছে, তাহারই গৌণফলে আজ্জ 
বাঙ্গালীর প্রতিভ। নানা সুক্মা ও অভিনব বিষয়ে লব্প্রবেশ হইয়া 

বাঙ্গালা জাতিখে গৌরবান্বিত করিয়াছে । 

তারপর রঘবনন্দনের স্তৃতি। ডাঃ রার রথুনন্দনকে নিতান্ত নির্মম 

প্রতিপান করিবার জন্য বে কৌশনময়ী বাকারাজির প্রয়োগ করিয়া 

ছেন, উহা দেখিয়া বোধ হয় রথুনন্দন যে বর্গদেশের কি উপকার 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানেন না ব| জানিবার 
চেষ্টা করেন নাই। নবমধ্ষীয়। বিধবাকে 'একাদশীর দিন জলবিন্ু 
স্পশ না করাইতে মাথর দিবা দেওয়া দুরে থাকুক, রঘুনন্দন একাদশীর 
উপধাসে অসনথ ব্যক্তির জগ্ঠ মন্ুকল্ঈবিধি প্রার্শন কাররা আমাদের, 
স্টার দব্বল[ধিকারীর ধন্মান্ন'নের পথ পারঙ্কার করিয়া গিয়াছেন। 



নেহাহিকের পতি 
সর আশ সপ সা শা শা সত স্পা টিপা সিল তত সিান্পিত পি পাস্পি উোত ২ শর্পান ) শীশিপরত তা ০০ ০ ৮৭ পেস 5 এল এপ ৪, 

ত্দীর তিথিতে একাদন প্রকরণে ন্নপূরণ হতে নিরাপ (শিখিত 

বিধান উদ্ধত হইয়াছে ৫ 

“নক্তং ৬বিষ্যামমনোদনং বা 
ফলং তিলাঃ শীরমথান্খু বাজাও । 

যৎ পঞ্চগব্যং দি াথ বায়ুঃ 

প্রশস্তনরোত্তরমুস্তরঞ্চ |” 

ইঞ্াতে ঠিনি ফল) হুদ্ধ, গল প্রভাত এমন (+ অধমকল্পে রাত্রিকাঞে 

হবিষ্যান্ন ভোজন পধ্যন্থ ব্যবস্থা করিয়া একশদশীগ্সাপনের পন্থা! নুগমই 

করিয়হেন। গে ছুরদৃ্ইীবশত? বে বালিকা বসবে বিধবা হইবে, 

তাহার গগ রন্ষচযা বধির ব্যন্তায় করিতে অধন্ঠাই রখুনণ্দন উপদেশ 

দেন নাই । 

রথুনন্দন বন্দ মমাজের কি উপকার করিয়াছেন, ভভুদেব বাবুর 

. “মাচার গ্রবন্ধ'” হতে তাদিষয়ক কিঞ্চিং উদ্ধৃত করা বাইতেছে ₹ 

“ভারতবর্ষের অপর নকণ প্রদেশের অপেক্ষা ম্মান্ত শিরোমণি 

. রথুনন্দনের প্রসাদে বাঙ্গালাতে ন্মান্তীচার শধিকতর প্রবল হইয়া 

আছে। এই প্রদেশের ব্রা্মণেতর জাতীরেরা বাস্বাই এবং মাদ্রাগ্গের 

হুলনায় সমধিক পরিমাণেই ব্রাঙ্গণ।চারের অন্রকরণ করিয়াছেন এবং 

তজ্জন্ত সমধিক পরিমাণে শুচি, পবিত্র এবং এ। 9 বুদিসন্পন হষ্টয়। 

যেমন মাশ্রম চতুষ্বয়েদ এবং পৌরাণিক মন্ত্রাদির, ততমনই তত্ত্শান্টোস্ক 
সমস্ত সংস্কারেরও অধিকারা হইয়াছেন।” ( আচ'র-প্রধন্ধ, ১১০ পৃঃ) 

ডাক্তার রায় 'অভ্ঃপ৭. “জ্যোতির্বিদ্বুন্দেরঃ প্রাত কাকচব্রিত 

নাঃ জন্ত * বাঙ্গোক্ু করিয়াছেন। কাকার শাকুনাব্া-- 
পু পাশপাশি 

ক এ স্থেও ডাঃ রা এক অবান্তর ভুল কারগাছেন; ।লডডশ কেন্গারের বনুপুবের 

এতদ্দেশে কাকচরিত্র “রি৬” হহয়।ছিল। 
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জযোতি্বিদের ইহাতে সংশ্রব নাই | যাহা | ₹উক, নাকুনবিষ্া “বিজ্ঞান” 

বলিয়! গণা হইতে পারে কিনা, এতাদ্বযয়ে ডাক্তার রায় তীয় গবেষণা 

প্রশ্নোগ করিয়াছেন কিনা তাহা কুত্রাপি বলেন নাই । %301110161)1 

10107907015 010 0৮110006100 বাইবেলের এই উক্তি ও বুক্তি 

অবলম্বন করিয়! খুষ্টিয়ান ইউরোপীয়গণ শাকুনবিষ্তা এবং ফলিত 

জ্যোতিষ প্রতৃত্তি ভবিষ্যৎ জানিবার উপায়াবলী পরিহার করিয়া 

থাকেন। তাহাদের মন্ত্রশিধ্য অন্মদেশীয় শিক্ষিতাতিমানী ব্যক্তিগণ, 

মুখে যতই “ম্বাধীন,চিস্ত” “ম্বাধীন চিন্ত1” উচ্চারণ করুন না কেন, 

গড্ডলিকা প্রবাহের তার ইউরোপীয়দের অন্ুবর্তন করিয়া থাকেন । 

থিওসফি দলের সাহেবেরা ভাগে যোগশান্্, ফলিত জ্যোতিষাদি কোন 

কোন অতীন্ত্রিয় বিষয়ক বিদ্যার পক্ষে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাই 

শিক্ষিত দলের কেহ কেহ বর্তমানে এ গুলি বিশ্বাস করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন। 

যাহা হউক, শাকুনবিগ্ভাও একটা প্রাচীন বিজ্ঞানের অন্তর্গত ছিল। 

রোমের অভ্ভাদয় সময়েও ইহা যে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল, ইহার তৃরি 

ভরি গ্রমাণ পাওয়া যায়। 

আমরা এক বহু 'প্রাচীন সভাতার ধ্বংসাবশেষ মাত্র পাইয়াছি। 

আমাদিগের অনেক শান্ত লোপ পাইয়াছে ;--যে সকল শান্তর আমাদের 

হাতে আসিয়াছে ভাহাও সমাক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি বা উপায় 

আমাদের নাই। এন্ধপ স্থলে বিদ্রপের হাশ্তসহকারে ভুড়ি দিয়া 
শান্তরোস্বত বচনগুলিকে উড়াইতে যাওয়া বিউদ্বন! মাত্র । 
 ভাঃ রায়ের আক্রমণের আর এক্ পাত্র কুল্লকভট্ট। তাহার অপরাধ 

[তন মন্থসংহিতার টাকা করিয়াছেন। স্থতি-সংগ্রহকার রঘুনন্দনকেও 
ডাঃ রায় টাকাকারের শ্রেণীতে আনিয়া তাহাকে এবং কুল্প-কতট্টকে 
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এক দড়ীতে বাধিয়া লেকা কথিত খুষ্টীর ধর্মশাস্ত্রের ৪০** টীকাকারের 

পালের মধো ঢুকাইয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন| জিজ্ঞাসা করি, যে 
ননুসংহিতা হিন্দুাধারণের অবশ্য গাঠা ছিল, তাহার অর্থগ্রহণে সহায়তা 

করিবার নিমিত্ত প্রয়াস করা কি নিতান্ত কুকাঞজ? এই মন্ুসংহিতা 
সমক্ত স্বতির প্রধান 2 

বেদাখোপনিবন্ধত্বাৎ গ্রাধান্যং ঠি মনোঃ শ্বৃতম্ ॥ 

ইহার অর্থবোধ করাইবার জন্ঠ টীকা প্রচার করিয়া কুল্পুকভট্ট যে কেবল 

তংসময়ের ছাত্রদের উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, ঈদানীং বিশ্ব- 

বিগ্তালয়ের সংস্কৃত বি, এ. পান কোসে'সাহিত্যারপে এবং এম্ এ, "সি? 

গ্রপে বর্ধশান্ত্ে মন্থদংহিতী। পাঠা হ্গ্লাছে ; তৎ সঙ্গে-সঙ্গে কল্প. কতষ্ট্রে 

নিকাও অধশ্ত পঠনীয় বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিগ্ধীরিত করিয়া 

দিয়াছেন। টি 

ডাক্তার রায় বলেন “আমার বোধ হয়, ভূদেব ও বঙ্গিমচন্তরের 

অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া বাঠারা বাঙ্গালীর এমন কি হিন্দুল্লাতির 

অনভীত গৌরবের শ্লাথা করিয়া থাকেন, তাহারা শক্ঞাতসারে ভ্রান্ত মত 
পোষণ করেন মাত্র ।* ডাঃ রায়ের এই উক্তির কারণ বোধ হয় 'এই 

যে, গৌরব করিলেই গৌরবান্বিত ব্যক্তির মত সর্বতোভাবে অবলম্বন 

করিতে হয়। তিনি শয়ং এই প্রবন্ধ চার্বাকের, “সামান্য ধাশক্তিসম্পর 

মহাতেজা" ষড়দর্শন প্রণেতা খধিগণের, এবং আর্ধযভট্র-বরাহমিহির 
প্রভৃতির অনেকের “,গৌর৭” প্রদর্শন করিয়াছেন , তবে কি আমাদিগকে 
বলিতে হঈবে তিনি উহাঙ্গের সমন মত গ্রহণ করিয়াছেন? মেকলেয় 

, এশিষু 'ব্যশিক্ষিতের দল এ দেশে কোনও দিন ষে কিছু ভাল ছিল, 

এ ষে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, এ দেশে যে গণিত, 

বিজ্ঞান, দর্শনশান্ত্র, নীতিশাস্্র প্রভৃতির চষ্ঠা হটর! ভূয়সী উন্নতি হইগাছিল, 
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ভিসি, তি পা ওটি তউি লালা ও এ স্টিল তে পিতা সিপা্পিপান্পিিস্পির সপন 2 

এ কথ! মানিতেন না। বঙ্কিম বাবু ও ভূদেব বাবু এই সকল কথার 

প্রতি নন্যশিক্ষতদলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়। তাহাদের মনে 

স্বদেশ গ্রীতি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ খিন্দ্রসায়নের ইতিহাস 

গ্রণয়ন করিয়। যে ডাক্তার রায় সভাজগতের নিকট আমাদেয় অতীতের 

গৌরব খ্যাপন করিয়াছেন, তাহার লেখনীমুখে কি এই কথা 

শোভ। পায়? 

অভীতের গৌরব কাঁরয়া৷ আমরা স্ফীত হইয়া থাক, আর কোনও 

কাজ করি না, ডাঃ রায়ের ধোধ হয় ইহাই ধারণা। ডাঃ রায় এই ভ্রান্ত 

ধারণা দূর করুন। পূর্বপুরুষের গৌরব-স্থৃতির দ্বারা আমরা যে কেবল 

স্বীত হুই তাহ। নহে--পুব্বপুরুষেরা কি ছিপেন, আর আমরা ক 

হইয়াছি, এই ভা1বয়া অশ্রুথধণও কারয়া থাকি_ তাহাদের নায় মহৎ 

হুইতে স্বতঃহ আমাদের আকাজ্ক।ও হয়। আমাদের হৃদয়ের আনন্দের 

স্কর্তিই পুব্বপুরুষগণের মাহ।ত্য-কাত্তন দ্বারা প্রকটিত হইয়া থাকে।, 

শ্রীযুক্ত সত্যন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়রচিত জাতায়সঙ্গীতের গ্রথম গানই থে 

“গাও ভারতের জয়।» সে ক নব্ভারতের? তা নয়; সেহ ভীম, 

দ্রোণ, কণের। সেই বাগ্মাকি, বেদেব্যাসের; সেই সাবিত্রী, সীতা, 
দময়স্তার। ফলতঃ সব্ব্দা সব্ধত্রহ যখন মন নিশ্তেজ হয়, তখনই 

পূর্বপুরুষের মাহাত্ম্য কীর্তন উদ্দীপনার একট৷ প্রধান উপায়। 

আঁপচ ওাঃ রায় অন্তত বলেন, “পুর্বপুরুষগণের পবিজ্র ম্বৃতির 

প্রতি আম কাহাকে মন্ত্রনহীন হইতে বলি না” বেশ কথ। কিন্তু 

তৎপরে একটী “কন্ঠ আছে, "কিন্ত ধাহার। সেই সম্মতির প্রাত 

সম্রমযুক্ত হইতে গিয়। তাহাদের তুলঞগুলিকেও অধঙ্কার বিভৃঁষিত করিতে 

চাছেন, সেগুলির অনুকরণ করিতে চাহেন, তাহাদের জন্তই আমার 

এই প্রস্তাবের জবতারগ1 4” ভাল কথা, ভাঃ রাগ বেগুলি ভুল মনে 

সপাস্পাগািলিসিপাস্িপাস্পাাস্িপাস্পেস্পিসিসিবাসিলোসপিপী নিস উ পাটি পাটিপাাসপিপাপসিপা স্পা পিপি 



বৈজঞানিকের | টি নহি | ৯ 
পি সস সিসির তা অ্গাটিা সির উপ জরা পাত ৮০ ্পা পি্িসিিসিপি আটা ও 5 ছু. হু তত শম্পা আপস উর বি. 

করেন, সেগুলি যি আমরা ভূল মনে ন। করি, আমরা যাঁদ তৎসম্ন্ধে 

টেনিসনের সঙ্গে সঙ্গে বলি, 
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তাহ] হইলে ডাঃ রায়ের আমাদিগকে মন্দ বলিবার কি অধিকার আছে? 

ডাঃ বায় স্বাদীন চিন্তা ভারতে কঙদুর উচ্চ শিখরে আত্রাহণ কারয়াছিল, 

হাহ! দেখাইতে গিয়। চার্ববাকের উক্তি * প্রদশনচ্ছলে বেদ-নিন্দা রটনা 

করিয়াছেন। আবার স্বয়ং ম্থতি ও" পুরাঁণ-রচগ়িতাদের সন্থন্ধে 

বলিয়াছেন £--“একদল অযোগ্য স্বার্থপর লোক সমাজে আবিভূত 

হইয়া, * * সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল এবং স্বকায় জাতির 

মহিম হারাইয়া। কেবল এক গুচ্ছ শ্বেতস্থত্র বা বজ্জোপবাতের দোহাই 

দিয়া সমাজের শাসন[বষয়ক স্মাত, পুরাণ ইত্যাদি কতকগু।ল এরস্থ রন 

করিয়াছিল। সেই সকল গ্রন্থের মুল উদ্দেগ্য কেবল ব্রাঙ্গণ জাতর 

মাহমা কার্তন অর্থাৎ স্বার্থপর ত্রাহ্মণ নামধারী প্রভূগণের আধিপত্য 

বিস্তার ও জীবিকা নির্বাহ” আজকাণকার হিন্দাদগের সথদ্ধে তিনি 

বলেন, "আজ আমরা “হিন্দু খলিলে কেরল মুষ্টিমের লোকের প্রাধান্য 

বুঝি মাত্র । এহ গঞ্জার ভিতরে ফেটা তিলক কাটিয়া শাস্ত্রের ভে 
শী পা িশেশপপপাপপিপাশিাপিাসিসস্পাপ শশা পাশাপাশি পপ্পীা শিপ শস্শীিাশাি্ািশিশীসিশিশিপাশাপিশীশা তি শিপীকপিপাসপসপপসসপ 

£ চার্ববাকের মতগ্ডাল অতি প্রাচীন। গাহার দর্শনের অপর নাম লোকারত 

দশন। কেন ন! অন্ত লোক-সাধারণ আপাতদৃষ্টিতে গরলোক প্রভৃতি বিষয়ে চাবাকের 

ঠা মতই পোষণ করে। এইজন্য, এইগুলি হাসিয়। উড়াইয়| দিবার যোগ্য হইকেও, ্ 

ভারতীয় দর্শনকারের। ধ্তপূর্ধক এই সকলের খণ্ডন কগিয়। গ্রিয়াছেন। হুগুয়াং ডাঙ্তার 

উদীয় প্রধন্ধে চান্বাকের যে মতগু!ল উদ্ধংত করিয়াছেন, তাহার থণ্ডনের প্রয়ানখ। 

এস্কলে নিশ্রয়োজন। বিশেষতঃ ডাকার রায়ও চার্বধাকের মতের সঙ্গে ঠাহার 

নম্পূর্ণ মতৈক্য-স্পষ্ঠত; প্রকাশ করেন নাই। 



১৪ বৈজ্ঞানিবের আন্বণনরাস। | 
স্পাশপাস্পর সপ টি বিজি শ্াসিরানিপাস্পশিতানিি ৯৯৮৫ ৭০ ২২ ৯--১পাসিাস্িস্শাসছি তা আঠা শটিাসিপসিও 

ধিনি ধত খাটাইনবেন, তিনি তত হল 1” এই মকল উক্তি পাঠ করিলে 

বড় দুঃখ হয়। ডাঃ রায় একঞ্জন সন্বান্ট বাক্তি; তাহার লেখনীমুখে 

ঈদৃশ ভাব ও ভাষ! প্রকটিত হওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয় । 
“স্বাধীন চিন্তার” অর্থ বোধ হয় উচ্ছজ্ঘলতা নতুবা চার্বাক আদশ 

হইতেন ন!। ধাহার নৈতিক মত “যাবজ, জীবে, স্ুখং জীবেৎ খণং কৃত্ব। 

ঘৃতং পিবেত?ঃ ছিল, তিনি হইলেন স্বাধীন চিন্তার “আদর্শ |” এইরূপ 

স্বাদীনচিন্তাশীল লোক এখনও জগতে-তথা তারতে-অহরহঃ ভূরি 

ভূরি জন্মিতেছে $ তবে, অনেক সময় উহাদের “চিন্তা” কার্ষ্ে পরিণত 

করিতে গিয়া জারিতে না পারায় ইষ্টক গ্রাণীরের মধাবত্বী গ্রহরি-রক্ষিত 

স্কানবিশেষে গিয়া তাহাদিগকে মধো মধো অবস্থান করিতে 

হইতেছে 

মানুষের প্রকৃতিতে ছয়টা প্রবল রিপুবিরাজমান। ইহাদের দমনের 

নিমিত্ত তিনটা বন্ধন আছে__শাস্তরের পন্ধন, সমাজবন্ধন এনং আইনের 

বন্ধন । শাস্মের বন্ধন যদি নাও থাকে, অপর ছুই'টী ত থাকিবে? তখন 

সম্পুর্ণ স্বাধীনতার এবকাশ কোথায়? মাপত্তি হইতে পারে শাস্ত্রে 

বন্ধনে প্রতিভার বিকাশ হয় না। ডাঃ রাস্র স্বয়ং তদীয় হিন্দু রসায়নের 
ইতিবৃত্তের উপক্রমণিকায় কি বলিয়াছেন দেখুন ২_ 

10116 07107701108 01017200007) 0001860৩181567 1) 1121 

11195 111061)00016)1015 80101956011 076 89618175195 ০0! 

11000916186 8101 01110017650 11161010 11801060081105) 

1001810770৫ 07100710600 8126))8, 0169006৮800 4501০, 

00185 7 1100000110৯, 00011010985, (718001081, [৮৮১ 10000193911 

400 11)9910)-” 10100 6০10-07 5 

ঠা 

 *ড়াঃ রায় চার্ববাক দর্শনের এই অংশটুকু উদ্ধ ত করেন নাই। 
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সিল 
সপ 

অনাদিকাল হইতে হিন্দুগণের নিকট বেদ অত্রান্ত বলিয়। 

পরিগণিত__-৬থাপি উল্লেখিত বিষয়সমূহ হিন্দুগণ উন্নতি করিতে পারিল 

কিরূপে? এই যে রসায়ন শান্ত তাহাও ত ৃষ্ঠীয় ফোড়শ শতাব্ীর 

সধ্যতাগ পরত ভ্রমোন্নতির অবস্থায় চলিয়াছিল। & 

তবে স্বাধীনচিস্তার আজকাল আর একটা অর্থ আছে। অনেকে ৷ 

আশৈশব ইংরেজী মাজ পড়িয়া, হউরোপীয়দের উীশুরধ্য দেখিয়া অলক্ষ্যে 

ইউরোপীয় আচার বাহারের পক্ষগাতাঁ-_ ত৭! স্বদেনীয় রীতিনীতির . 

পতি বিন্বেষপরায়ণ_হন। কেহ কেহ € যথ|,ডাঃ রায়) মুখে বলেন 

ৰটে যে, তাহারা “মনের উপর হংরেজা ভাবের দাসত্ব 'মানিতে” চাহেন 

না। কিন্তু গ্ররূতপক্ষে চিন্তায় ও কাধ্যে যিনি যতধুর স্বক্সাতবিদ্ধেষ ও 

বিজাতীয় আতি দেখাতে পারেন, তিনিই নিজকে তত' স্বাধীন 

চিন্তাশীগ এবং নৈতিক সাহস ( ))001111 00107:6 
) পরায়ণ মনে করেন। 

এই স্বাধীনহার অর্থ অধীনতার পাত্র-পরিবর্থন মাজ। অর্থাৎ স্বদেখের 

শান্্র ও সমাজের অদীনতা ছাড়িয়া ইউরোপীয় কসো মিল প্রভৃতির 

শিষ্ত্থ গ্রহণ কর! । এ 

ডাঃ রাম স্মৃতি ও পুরাণ কি চক্ষে পড়িয়াছেন জানি না। আমরা কিন্তু 

স্থৃতিপুরাণে পদে পদেই ব্রাহ্মণের অনুবিধা দেখিতে পাই। প্রধানত, 

্রাঙ্মণের নিমিত্ত বত আচার অনুষ্ঠানের বাবস্থ কর! হইগ়াছে_- এক 

চুল তফাৎ হইলে শৃদ্রত্ধ চণ্ডালতব প্রভৃতির ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। 

লাভ-জনক যত ব্যবসায় অন্ঠ জাতির আয়ন্ত। অগ্ঠের দানের উপর 

ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ভর করিকেছে__ভাহাতেও পদে পদে বাধ]; অসং 

প্রতি গ্রহ নিষেধ ; শ্রাদ্ধান্রভোভী বিপ্রেরপান্তিতা ; সোনা প্রভৃতি মুলা; 

“দান দান নিয় অগ্রদানী ব্রাঙ্মণের নটি) ইত্যাদি । কেবল সংবম, ত্যাগ! 

অন্ঠের দর্ধানুষ্ঠানে সহায়তা, আবশ্যক হইলে পরের জগ্ত প্রাণ পর্যন্ত 

০৬০১ ৯ পিপলস সত তী পিসি সস্পিসিলাসিত সিসি স্পা পা পালা পীপািপস্টতিসসসিশি । 



১২ বৈজঞানিকের বাতি নিরাস। 
শত পি পি পে এটি পাট পর ২০৭ ০১ পি 

পি পা পি পো ৪৯ পা এপি সদ ৯ রিপা তিস্তা পতল পিসি পাপন উরি লিন 

পরিত্যাগ এই সকল কার্ষোই আমরা ্াঙ্গণকে প্রবর্তিত দেখিতে পাই । 

কাবা, নাটক, গ্রভৃতিতেও ব্রাহ্মণকে সংযমশীলই দেখি । এত বড় যে 

চাণক্য তাছার গৃহের বণনায় * দারিদ্রোর ছবিই দেখি অথচ এহ চাণক্য 

ব্রাহ্মণের অপঃগতন-যুগের ত্রাঙ্ধণ। ব্রাহ্মণ মূখ হইলে তাহার থে 

দুর্দশা হইত, তাহা শকুন্তলা নাটকের বিদুষক্র ছবিতে দেখা যায়, 

অথচ সেই নাটকেই আছে, তপঃকাননের আর্ধবাসা তেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণের 

নিকট রাল্রগণও স্ব্ত ভাবে যাইছেন। ফলত; মনু প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 

আদর্শ এত উচ্চ কারয়া বাখিয়াছেন ষে, এই যুগের ব্রাঙ্গণেরা চেষ্টা 

করিয়াও ততদূর পৌছিতে পারিবেন না। ঠাই বোধ হয় শাদ্ধে দর্ভমর 

স্রাঙ্মণের বাবস্থ। হহয়াছে। হা ভহতে ডাঃ রায় দেখুন যে, ত্রাঙ্গণের! 

নিজেদের স্বার্থ মাধনা্থ শান্ত্দ প্রণয়ন করেন নাই ) বরং যত কঠোরতা 

ব্রাঙ্গণের জন্তাই বাবস্থা করিয়াছেন । কোথার ইহাতে শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি 

দেঁথাইবেন না উল্টা গালাগালি! 

যাহার সমাঞ্জের প্রকৃত [হিতৈষী, তাহার! ব্রাহ্মণ যাহাতে প্রকৃত 

“ব্রাঙ্গণ? হইতে পারেন, তজ্জগ্ঠ উপদেশ দেন, কার্ধ্যও করেন । পুণ্যশ্লোক 

৬ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহ! করিয়। গিয়াছেন। 

ভারতবষের সমস্ত লোকেরই ব্রাহ্মণদের এতি কৃতজ থাকা উচিত। 

যখন মুদ্রাযন্ত্র (ছল না, তখন এই ব্রাহ্মণের যত্ব করিয়া বেদ, উপান্ষণ, 

দর্শন, সং হ্তা, বি মাহিতা, ব্যাকরণ, পুরাণ, তন্ত্র, তাবৎ রক্ষা 

.৯ রী । অহে। রাজা দ্বরাজমান্রণে। গৃহভূতি। কৃ» 

উপলশকলমেতন্তেদকং গোময়ানাং 

বটুতি রূপহৃতান।ং বহষা্ স্তোমমেতৎ | 

শরণ মপি সমিতি শুধ্যমাণাতি রাভি__ 

বিনমিতপটলান্তং দৃশাতে জীর্ণকুডাম্ ॥” বুদ্রারাঙ্ষম_তৃতীর়াঙ্ক। 



টাডি নভিরিদান। | ১৩ 
আসি ৫ ৫ ৯্পাস্পিরী সপ পলি রী উিজিলা উর এ পা পাতিল পিট তি পো শর্শিপিদি হি তি সিল 5 পট সি লা তি পচ হাসি পি তাছি লি এ ১ লী পি রি 

টা জলির নানাকারণে এরং মোমলমানদের আক্রমণে 

অনেক গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে।* ব্রাহ্মণের উপর কত ঝঞ্ধাবাত বহি 

গিয়াছে, তথাপি তীহারা যত্ব করিয়। জ্ঞানভাগার যথানাধা রক্ষা 

করিয়া আদিত্েছেন। মেক্সমুূলার প্রভৃতি ইউরোপীয় স্বধীগণ, 

তীহাদ্দিগকে সন্ত্রমের চক্ষে দেখিয়াছেন, আর আমাদের দেশের লোকেরা 

তাহাদের উপর খড়াহন্ত | 

ডাঃ রায় হিন্দুশাস্ত্রর উপর বাতশ্রদ্ধ, কেন মা! ইগাতে জাতিভেদ 

আছে এবং শবব্যবচ্ছেদ, সমুদ্রধা্ ইত্যাদি না্ষদ্ধ হইয়াছে। জাতিতেদ 

সম্বন্ধে আবার ডাক্তার রাগ একস্কলে প্রশংসাাদ না করি থাকিতে 

পারেন নাই। তিনি বলেন, “জাতিভেদ ও স্থৃতি ও সামাজিক বহু 

ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে ঘে এক শাস্ত, উদ্বেগব্চীন জীবনযার।- প্রাণী 
শশী শীিশিশীিিশিশিপোশীশা পীশি শি ৮ টি শিতি শী পপ শাপাশীিশীপশাশীি 

* ডাক্তার রায়ের ষেন ইহাচেও আপত্তি দেখা যায়। তিনি বলেন, “কেছ কেহ 

বলেন, মোপলমানের আধিপতো রাজন।গণ শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বপ্ত হওয়াই ইছার ( অথ্যাং 

আযুর্বোদাদি বিদ্যালোপের ) প্রধান কারণ। * ** তাহাই বদি হইত তবে পূর্ব্বোজ্ত 

সধুদয় বিদ্যার আলে!চন। দাক্ষিণাত্যে আশ্রঘ গ্রহণ করিত। কারণ তথায় মোসলমান 

আধিপত্য কখনও স্থা্িরপে প্রতিষিত হয় নাই |” ইত্যাদি। কিন্ত ইহ। স্মরণ রাখা 

উচিত যে, আধ]াবর্তই শাগ্রচর্চার আদি ও কেন্দ্রডুমি ছিল। অতএব জার্ধ্যাবর্তের 

উপর অতা'চারে বিদ্যালোপ হওয়া কোনরূপ অনম্ভাবিত বিষয় নহে। এক 

আলেকজেঞ্তিয়।র লাইব্রেরী ধ্বংসহওয়াতে. সমন্ত প্রতীচা দেশ হ্ষুচিগ্রন্ত হইয়াছিল, 

জথচ কখনও সমগ্র ভূমওল মোসলমানদের অধীন হয্স নাই। নবন্ধীপ ও বিক্রমপুরে 

শাস্ত্রের ধ্ংসাবশেষমাত্র চচ্চ। হইত । দক্ষিণাত্যেও সমগ্র বিদ্য সর্বত্র সর্বাদ। নিরাজমান 

. ছিল না। ডাঃ রায়ের হিন্দু কেমিদ্রীর ইতিবৃত্ত হইতেহ ইহার অ'ভাস পাওয়। 

হাঠতেছে 2৮৮00063000 00585 [৮758 91 009 1069৮000651) 10069 0 

৮. (00৮78 5000 571% ৮০০ 001801099 8004 5 8811)51% অ/৪ 16909) 01), 

& 7৩১৪৪1৪০ 8001)901০) 
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১৪ বৈজানকের ভ্রাস্ত নবাস। 
০৫ চি 2 কি স্পা পু লা শি ০০০৪০০৪০৭-7 লী তত কত সিটি সবটা 

আবিদ হি মিভ্ঠতা উতিহাসিক গণের  গ্রণংনিত। যে সুন্দর 

পল্লীমণ্লসমূ5 সংগঠিত হইয়াছিল--যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য 

দেশের কাউন্ট টল্টটকর প্রভৃতি মনীধিগণের ৪ সোশিয়ালি্টগণের 

জীবনের চরম শগ্প ঠ ঠারতবষীয় বে সমাজ-শঙ্খলার ফলে এখন ৪ 

হিন্দুজাতির মধো পাপের সংদা। অগ্ত জাতীয়গণের হলনার আনেক 

; ভারতবর্ষের যে পুণানমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দাকণ 

জীবন সংগ্রামযুক্ত, সূমাজাকে দাখানল থলিয়া বোধ হর ং আমরা যেন 

সে সকল কথা না ভুলি” 

অতি উত্তম কগা।, কেবল কাটউণ্ট টল্ষ্য় কেন, গ্রেটোর 

“রিপার্রিক” এবং কোমতের দর্শনেও ঠিক হিন্দুর জ্গাতিবিভাগের 

ন্যায় সমাজ-গঠনের ব্যবস্থা আছে । তবে কেন ডাক্তার রার ইহার 

এত প্রতিবাদী? তিনি বলেন, “কিন্ত বতদিন মানুষের স্বাভাবিক 

ছুরাকাজ্ষা না বিদুরিত হইবে, যতদিন মানুষের মনে তাহাদের 

সহচরগণের উপর প্রাধান্ঠলাত করিবার ইচ্ছা! থাকিবে, যতদিন এক 

জাতি অন্য জাতিকে স্বার্থের জন্ত দীসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে, 

ততদিনের মধ্যে যে জাতি' নিজেদের সমাজকে পোশিয়ালিজমের আদশে 
গঠিত করিবে, সে জাতিকে শীপ্রই অন্যের দীসত্বে জীবন কাটাইতে 

হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ভারতবর্ষই ইচ্ছার প্রকুষ্ট উদাহরণস্থল।* 

ডাক্তার রায়ের এই উক্তিতে “আলালের ঘরের দুলালের” ঠগ 

চাচার কথা মনে পড়িল-_'“ছুনিয়া সাচ্চা নয়, মুই একা সাচ্চা হয়ে কি 

করবো +”--এও যে সেইরূপ কথা! ফলতঃ শান্বনিরন্ত্রিত জাতিভেদ- 

লংবলিত সমাদর যদ বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য হয়, তবে এন্প কাধ্য 

কয়া সকলের কর্তব্য যাহাতে সমগ্র জগতে এই জাতি-বিচার-গ্রথা 

প্রচলিত হইতে পারে। মহর্ষি মনু এই উদ্দেশ্টে লিখিযাছেন - 



বৈজ্ঞানিকের ত্রান্তি-নিবান। ১৫ 

রশ পিলাচ পো পাস পশিপতিসিীসি কস পণ পা দিসি লা লি পাপা পা পাটি পোসপস্িপাস
্পিলাস্সিদ ৮ ০০ পান, পাপা, পা পাটি টি পস্টি পাটি পা 

“এতদেশ গনুতস্ত সকাশাদগ্রাজন্মনঃ । 

বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাৎ সর্বমানণাঃ ॥২।২০ 

পৃথিবীর সকল লোক এই ব্রদ্ধাব-দেশজাত ব্রাঙ্ষণগণের নিকট হইতে 

আপন আপন আচারব্যবহার (শক্ষা করিবে । ভারতবর্ষ এহ শোভন 

ব্ধাশ্রমাবভাগের জন্তট অধঃপ্তিত হয় নাছ-বরং কলিমাহাক্যো 

্রাঙ্ণাদি বর্ণ স্ব স্ব কর্তব্যপথ হহতে ভ্রষ্ট হওয়াতে এহ অধোগাতি 

ঘটিয়াছে। এই জাঠিভেদ যে আমাদিগকে মোসণমান প্রত্ৃতি 

বজেতাদের হইতে স্বতন্্ রাখিয়া হিন্দুনাম 1চরবিদুগ্ত হইতে দেয় নাহ, 

ইহা সব্ববাদিসন্মত। ক 

জাতিতেদের বিরুদ্ধে আতযোগ এহ যে, ইহা জ্রাঙ্গণকে শুত্রের 

প্রতি দ্বণাভাব পোষণ করিতে--“তুই হান” “তুই ছোট” বলিতে-শিক্ষ। 

দেয়। জাতিভেদের বিচার কারতে হহলে অন্মান্তরবাদ আনিতে হয়। 

পুর্বজন্মের সকৃতিবশহঃ একজন ত্রাহ্ষণ হুইল, ুষ্কৃতিবপতঃ একজন 

শূদ্র হইল) আবার ইহুজন্মে গুকুতি অর্জন করিতে পারিলে পূদ্রও 

ব্রাহ্মণ হইতে পারে-__ছৃ্কার্ধয কারলে ব্রাঙ্গণও অধঃপতিত হইতে পারে। 

এই ষথন ব্যবস্থা, একে অন্তকে দ্বণ। বা ঈর্ষা কারবার গ্রথসর €কাখার? 

এই যে “চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হবিভজিপরায়ণঃ” হহা। হহজন্মে 

লোকের শ্রদ্ধাদি আকর্ষণরূপ ফল সম্বন্ধে যতটা না হউক, পারলৌিক 

উন্নতি রক্ষ্য করিয়াহ উক্ত হইয়াছে । একে অন্তের হাতে না থাইলেই 

যে ঘ্বুণ! গ্রকাশ কর! হইল, ইহা আধুনিকদের এক উদ্ভট মত। অপরিচিত 

ব৷ অসম্প্ত ব্রাচ্ষণের অন্ন ব্রাঙ্গণেরও গ্রহণ করিবার রীতি নাই। 

অনেকগ্ূলে পিতা অন্ুপনীত পুজের হাতে, কিংবা তাহাকে স্পর্শ করিয়া 

৮ খানুন। তাহাকে ঠাকুর ঘরে যাইতে দেন না। আনেক নিষ্ঠাবান 

মণ স্ত্রীর হাতে পথ্যস্ত খান না, শ্বপাক ভোজন করিয়! থাকেন।& 

ভপেস্টিিিরসিপা সপ পাটি তিনি তা 
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সমাস লাম শিস লস এ পা পাস্তা পিসি সি তানি পি বিচি সিন লিসিলি লিন পনি লু পাস সস পেস পা. ০০৯০ 

রাগায়ানক বিশ্লেষণ দ্বারা মোসুলমানের পাক কর মাংসে ও আচারবান্ | 
স্রাঙ্গণের দ্বারা পকমাংসে কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত না হঃতে পারে) 

তবে হে জড়বিজ্ঞানবিৎ, এটা ঠিক যে_- 
€11)616 81৩ 1)081)) 01)01)48 10) 1198501) 21)0 84101 

1]11)781) ৮1৩07951000 010) 9০000 1)11১০7) | 

ফলতঃ বর্ণভেদদ্ধার। যে ব্রাঙ্গণ অন্তজতির প্রতি সহানুভূতশন্ত 

হইয়া কেধল দা্তক, আত্মস্তরি মাত্র হইয়া বান, একথা বলা অন্াচত । 

বরং আচারবান্ ব্রাহ্মণের আদর্শ আজকাণও সমাঞ্জে যাহা দেখা যায়, 

তাহাতে তদ্বৈপরাঁত্যই ,লক্ষিত হয়। পণ্ডত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় 

প্রণীত “ধুগান্তরে” একটী নাকি প্ররূত প্রাহ্মণ-পরিবারের আদর্শে বিশ্বনাথ, 

তর্কভূষণের পারিবারিক চিত্র মঙ্কিত হইয়াছে। ডাক্তার রায় কৃপা 

করিয়৷ সেই গল্পটি একবার পড়িবেন। ্ 

ডাক্তার রায় বলেন প্জাতিভেদেরফলে স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতি প্রেম 

গলিয়া শ্বগীয় গ্রিনিস দুইটি ভারতধর্য হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং 
স্বদেশ প্রেম বলিয়া কিছু ভারতবর্ষে কথনও ছিপ এইরূপ মনে হয় না।” 

ডাক্তার রায়ের বোধ 'হয় রাজস্থানের কথা মনে পড়ে নাই এবং 

শিবাজজীবিষয়ক ইতিবুত্তও শ্মরণ নাই। যাহা হউক, নান]! কারণে 

এই সম্বপ্ধে মমধিক বল৷ অনাবশ্বীক মনে করি। | 

তিনি আরে! বলে*, “এই জাতিব্ষমা বনদিন ষাবং সমাজের 

স্বপয়ের উষ্ণ শোণিত চুষিয়া নিঃশেষ করিতেছে । আপনার স্ত্রীপুত্রের 

ীবিক'-সংস্থানঈ এই জাতি মুখা উদ্দেশ্ত, এই জাতি প্রাবেশীর ছঃথ 

বোঝে না, আপন গণ্তীর বাহর্ভাগে পীয় ভালবাসার আনন্দময় প্রভাব 

বিস্তার করিত পারে না।» ডাক্তার রায় এতদ্বপলক্ষে ্বামী-বিবেকা- 

নন্দের উক্তি বিশেষ৭ উদ্ধত কা রয়াছেন £ 
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নু 4 

পাতস্িতিস্পির্পিসপিরিসাসিলস্পাস্িসিাসিিসিটাস্পিস্পা্পিন্পস্পা স্ সপন অপর সি 

“যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দেখে ন1, মানুষকে দেবতা করে না, তাকি 

আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুৎমার্গ_ খালি 

“আমায় ছুঁয়ে না, আমাক ছুঁয়ো না €হ হরি! যে দেশের বড় বড় 

মাথাগুলো আজ দুহাজার বদর খালি বিচার কচ্ছে, ডান হাতে খাব 

কি বাম হাতে খাব, ডান থেকে জল নেব, কি বাম দি কৃ থেকে, ক 

্রট্ ক্রাং ক্রুং হিহি ইত্যাদি যে দেশের মূলমন্ত্র, তাহাদের অধোগতি হবে 

নাত আর কাদের হবে!” অবশ্য ইহাতে যুক্তি-তর্কের' লেশ নাই-_ 

গায়ের জোরের কথা। ভাবও ভাষার অন্যায় লঘু (৮ 01481 )) কিন্তু 
স্বামী বিবেকানন্দ যে সে লোক নহেন, তাহার তক্ত অনেক | সতরাং 

তাহার উক্তির মর্ধ্যাদার্থ ইহারও একটু আলোচনা করা আবশ্তক। 

মানুষকে দেবতা যদি কোনও ধর্ম করিয়া থাকে, তবে হিন্দুধশ্মহ 

উহা করিয়াছে _তা যে অর্থেই হউক। বেশী দূর যাইতে হইবে না 

বিবেকানন্দের গুরু ৬রামরুষ্জ পরমহংসদেবের প্রতিই দৃষ্টিপাত করুন। * 
তারপর, হিন্দুধম্্ গরিবের দুঃখ দেখে কিন!, মাত্র স্ত্ীপুত্রের জীবিকা- 

স্থানই এই জাতির উদ্দেপ্ত কিনা, তৎমন্বন্থে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাঁচুর 

মহাশয়ের লিখিত “চারিত্র-পূজা” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া 

দেখাইতেছি £__ 

“আমাদের দেশে প্রত্যেকের প্রভাহের কর্তব্য ধর্মকর্ম রূপে নির্দি 

হওয়াতে আবালবুদ্ধ বনিতাকে যথাসম্ভব নিঞ্জের স্বার্থপ্রবৃত্তি ও 

পশুপ্রকতিকে সংঘুত করিয়! পরের জন্ত নিজকে উৎসর্গ করিতে হয়, 

ইহাই আমাদের আদর্শ । এ 

এইপ্রন্ত সাধারণতঃ সমস্ত হিন্দুসমাজে একটা মানবিক ভাব বিরামান-- 

এর্ধা্ু ছোটবড় সকলেই মঙ্গলচর্চায় রত, কারণ গৃহই নঙ্গল-চর্চার 

রর কগ ৮০ খটি,, দি 7 

8৯, & ৩৫৬ 

ছ3159.. 17122 রনী ভা 
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“আমাদের সমাজে যেরূপ বিধান ছিল, তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থকে 

প্রতিদিন টাদা দিতে হইত। তাহার তহবিল আত্মীয়স্বজন, অতিথি- 

অভ্যাগন্ত, দীনছ্ুঃখী কলের জন্যই ছিল 1” 

ইহার উপর আর কিছু বল! নিশম্্রয়োজন। তারপর স্পর্শদোষ 

(বিবেকানন্দের ছুত্মার্গ* ) সম্বন্ধে ১৩১৬ সালের ২২শে আশ্বিন 

তারিখের “হিতবাদী” পত্রিকায় প্রকাশিত “হিন্দুর জাতিতন্ব” শীর্ষক 

প্রবন্ধ হইতে কতক এন্থলে উদ্ধৃত করা গেল ৫__ 
“ভারতের হিন্দুষমাজে, যেরূপ জাতিবিচার আছে, সেরূপ জাতিবিচাৰর 

বুঝি পৃথিবীর কোনদেশে কোন সমাজে নাই। একব্যক্তি অন্পৃশ্ঠ 

কোনজনকে স্পর্শ করিলে, সেই ব্যক্তিকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়; 

মানব হইয়া মানবের প্রতি এত দ্বণা! পাশ্টাতা পঞ্ডিতগণ, সাম্যবাদী 

 খুষ্টানগণ, একেশ্বরপুজক মোসলমানগণ হিন্দুদিগের এই বিসদৃশ অন্তার 
ব্যবহার দেখিয়া বিস্মঘ-বিমুগ্ধ চিত্তে স্তব্ধ হইয়া! থাকেন। যে ত্রাঙ্গণ “ত্র 

জীবস্তত্র শিবঃ” বলিয়া! জীবমাত্রকেই দেবতা জ্ঞান করেন, যে ব্রাহ্মণ পিতৃ- 

পুরুষের উদ্দেশে জল-গণ্ডষপ্রদানকালে “আব্রম্মতৃণস্তস্ পর্য্যস্ত তৃপ্তিকামনা 
করেন, সেই ব্রাহ্মণ কেন যে ব্যাধ, চণ্ডাল, শবর গ্রভৃতিকে অস্পৃশ্য করিয়! 

গিয়াছেন, তাহ! বৈদেশিকগণ বুঝিতে পারেন না এবং আমাদের ব্বদেশীয় 

ইংরাজী-শিক্ষিত লোৌকেরও ধারণার অতীত। তাই এখন অনেকেই 

জাতিভ্দে-প্রথার মুলে কুঠারাঘাত করিবার জন্ত উদ্যত হইয়াছেন | 

“একজন পাশ্চাত্য কিজ্ঞানবি হিন্দুর জাতিভেদ-প্রণালীর মুলে 
নিগুঢ বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত দেখিয়! বিশ্বয়ে বিশুগ্ধ ছুইয়াছেন। ইনি 
প্রফেসার ই, এচ, হ্যান্কিন্। পশ্চিমোত্বর দেশে গবর্ণমেন্টের অধ্ীনতায় , 
প্রফেসর হান্কিন্ রাসায়নিক ও আম্ুবীক্ষণিক পরীক্ষকের কার্ধ্যে 

নিষুক্ত আছেন। তিনি হিন্দুমাজের জাতিভেদ-গ্রথার সমর্থন করিয়া 

পি ০৪ 
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সম্প্রতি একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রফেসার হ্যান্কিন্ বলেন 

যে, ব্যবসায়ভেদে হিন্দুপমাজের জাতিভেদের স্ষ্টি হইয়াছে, দৃষ্টিতে 

হাই মনে হয়। কিন্তু স্বাস্থাতন্ব ও বৈজ্ঞানিক তত্বের প্রতি দৃষ্টি 

রাখিয়া এই জাতিভেদ-প্রথার বিষয় আলোচনা! করিলে ইহার সমর্থন 

না করিয়। থাকিতে পারা থায় না। সম্ভবতঃ প্রাচীন ত্রাহ্মণগণও . 

এই তত্ব অবগত ছিলেন না ;* তাহার ঝাড়, দার, ডোম টামার, মেথর 

প্রভৃতির প্রতি ঘ্বণাবশতই তাহাদিগকে অন্পৃগ্র বিয়া গিয়! থাকিবেন। 

কিন্তু যাহারা ঝাড়,দার, মেথর, ডোম, মুদ্দাফরাশ "গ্রভৃতির কাধ্য করে, 

তাহাদের শরীরে, বন্ত্রে। এমন কি তাহাদের শরীরের অব্যবহিত 

নিকটবন্তী বারুতেও নানাপ্রকার অনিষ্টকর কাঁটাণু সঞ্চরণ করে। 

তাহারা আশৈশব এ সকল কীটাণুর সাহচর্ধ্ে অভ্যন্ত হইয়াছে বলিয়। 

তাহাদের কোনওরূপ পীড়া হয় না কিন্তু যাহারা চিরকাল এ সকল 

কাঁটাধু হইতে দুরে থাকে, তাহার! যদি একমুহূর্তের জন্তও এ সকল 

নীচ জাতির সংস্পর্শে থাকে, তাহা হইলে তাহার! কাঁটাণুদ্ধারা৷ আক্রান্ত 

হয়। ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্ষণগণই সর্ধধাপেক্ষা পরিষ্কা র-পরিচ্ছন্ন ॥ 

সেইজন্য তাহার] চণগ্ডাল, ডোম, মেথর প্রস্ৃতিকে স্পর্শ করিতে সম্কুচিত 

হন। গ্রফেসার হ্থান্কিন্ মনে করেন 2746 8709 76609 

08509 88601. 11000593007 01681019988, 8101 072 6011 1)101) 

08366 13170071008 0099৮101987. 119 107) 06 

97018660019) 30068010190 8)119001806--800010104 

6০ [00100681) 10685, 1900 018৮ 85 & 1106101)0 00%0661 9 

870. 006 01919))৮ 0৮ 01৮16০90108 50707990701 

$ ৪৯168, 01111 1106 7087)0ঠা. (1) 76019 ০6 1110 00111)05, 

ইহা তাবার্থ এই যে, জাতিভেদের জন্য হিন্দুমাজে পরিচ্ছন্নত|! আছে 

« সাহেবের এইটুকু ধারণা তুল; "ন খণু ধীনভাম্ (খষীণাং) কশ্চিদবিষয়ে! নাম ।” 



! 

২০ বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাস ৷ 
সিসি রসি ফলত তত তি ১১২০১০০৭2 পি ত সিপাি পরি পতি পি বাষটি এছ পো লি পাটি পাখি 4২৩০ পি শশা শ্ীশিস্পিশি পিসিবি সিসি সি পসি- লতি ্পর্ ৯পসপরসপ ১ 

এবং ব্রাহ্মণগণই সর্বাপেক্ষ৷ অধিক পরিচ্ছন্ন। ব্রাঙ্ণগণকে আমরা 

আজও কৃসংক্ক(র-সনাচ্ছন্ন খধলিয়া মনে করিতে পারি, কিন্তু আমার 

বোধ হয় যে, জাতিভেধ-প্রথার বিলোপ নাধন করিলে এদেশের 

উপকার হইবে ন1। না 
“প্রফেসার হ্ান্কিন্ যখন হিন্দুসমাজের জাতিভেদ-প্রথা সমর্থন 

করিয়াছেন, তন, হয়ত শীঘ্র দেখিব, যে সকল হিন্দুসন্তান এতদিন 

জাতিভেদ-প্রথার দোষকার্তন করিয়াছেন, তাহারই আবার প্রথার 

গুণ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবেন ইহা অপেক্ষা শোচনীয় 'অধঃপতন আর 

কি হইতে পারে?” 

এই ম্পর্শদোষ-সন্বন্ধে জড়বৈজ্ঞানিকের যুক্তি যাহাই হউক না| কেন 

এত্ত্দতিরিক্ত আরও কিছু আছে, তাহা বিশ্বাসের ব্ষ়ীভূত, তকের নহে) 

, ফলত অধ্যাত্ববিদ্ভার এখনও এমন উন্নতি হয় নাই * যে মেই 
অতীন্দ্রিয়দশী মহধিগণের সমগ্র উপদেশাবলীর মগ্মোদযাটন হইতে পারে। 

ডঃ রায় “প্রার এক হাঞ্জার বংসর” যাবৎ হিন্দুগণের নিম্পনাতা 

ঘটিয়াছে_লিখিয়াছেন; তাহার মাতব্বর মাক্ষী বিবেকানন্দ বলেন, 
“ছই হাজার বৎসর যাবৎ” এই জাতির আর কোনও কম্ম নাই-- 

“কেবল ডান হাতে খাব কি বাম হাতে খাব” এইরূপ বিচার 

করিতেছে! হহার মধ্যে যে ডাঃ রায়ের গৌরবাম্পদ আধ্যভট্টা্দিও 

পড়িয়া গেলেন ! যাহা. হউক, বিবেকানন্দ “ডান থেকে জল নেব, 
পাপা পসপাপপপ পপ পিসপাপশশ পা পিপাপ পাশপাশি পাশা াশীীিী শিশিশিট পপ পিশীশীশাস্পশী 

* ইউরোগীয়েরাও এইরূপ কথ। ম্বীকার করিতেছেন :--%1))০৩৬ 80/00)১71। 
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টক 

শাস্পসিপটিশিসিতাসিলা সা 

বৈজ্ঞানিকের ত্রাস্তি-নিরাস.। ২১ 
সপ্াস্পিস্পিসিপীসিপাস্পিতীস্প সিপিসিপািতাস্পিপী স্পা পাপা 

কি বাম থেকে” ইত্যাদি উক্তির দ্বার! আচারাহুষ্ঠানের প্রতি বিদ্বেষ- 

ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার হিন্দুশাস্ত্রের মূল-মন্ত্রকে কটু ক্রটু ক্রাং 

কুং হিহি বলিয়া! তিনি অর্থহীন প্রলাপ বাকোর ন্যায় মনে করিয়াছেন! 

বিবেকানন্দ * স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্জ পরমহংসের শিষ্য বলিয়া 

নিজকে গৌরবান্িত মনে করিতেন । জিজ্ঞাপা করি, এই নিরক্ষর 

ব্াহ্মণ গদাধর কিরূপে পরমহংস-পদবী লাভ করিয়াছিলেন ? যে তান্ত্রিক 

দীক্ষার বীজকে বিবেকানন্দ “কট ক্রাং হিহি” বলিয়া 'হাসিয়া উড়াইয়া 

দিতে চাহিয়াছেন, তাহারই অবলম্বনে রায়কষ্চদেব অদ্ভূত সিদ্ধিলাভ 

করিয়াছিলেন । তাহার *শ্রীম--কথিত” “কথামূতে” তো আচারামুষ্ঠানের 

প্রতি কোনও বিদ্রপের ভাব দেখিলাম না! ফলতঃ, বিবেকানন্দ 

অসাধারণ মনশ্বী ছিলেন সন্দেহ নাই) কিন্তু তাহার উপদেশাবলী ও 

বন্তৃতাদিতে ধর্মভাবের 'অপেক্ষ। রাজনীতিক ভাবের প্রাধান্য দেখিতে 

পাই। তিনি পরমহংসদেব হইতে যে আধ্যাম্মিক শক্তি লাভ করিয়া- * 

ছিলেন--শান্্ বিগহিত দেশে গিয়া শান্ত্রাচার-বিমুখতা বশত; সমস্ত 

গোয়াইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের ধারণা_-নচেৎ ঈদৃশ উক্তি 

তাহার মুখ হইতে বাহির হইত ন।| মনে হয়, যেন একখ ইস্পাত চুস্বক- 

সংস্পর্শে চৌন্বকশক্তিলাভ করিরাছিল--কিন্তু আর্দেচার (8170007) 

দ্বারা সংরক্ষিত না হওয়ায় লুপ্রপক্কি (16702806078) হইয়! পড়িয়াছিল! 

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নামসংকীর্নাদি প্রচার দ্বারা যে মোসলমান 

ধন্মীক্রান্ত সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন একথ। 

আমিও শ্বীকার করি।* তবে তিনি যে “চগ্তালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো 

 হরিভক্তিপরায়ণ:।” এই কথাদ্বারা একটা উছ্ুট মত প্রচার করিয়া 
পা 

« সািতা, ফাল্গুন ১৩১৫ ডষ্টব্- তাহাতে প্রকাশিত “পূর্বাবঙ্গে মোসলমানের 

 সংগ্্ধিক্য'? শীর্ঘক প্রবন্ধে ইং। বলিয়াছি । 



২২ বৈজ্ঞানিকের ত্রান্তিনিরাস। 
০০ 

গিয়াছেন, অথবা জাতিভেদের শৃঙ্খল কাটিয়। দিয়া সমাজকে উচ্ছ খল 

করিতে চাহিয়াছিলেন--একথ। স্বীকার করিতে পারি না। তাহার 

“চগ্ডালোহপি দ্বিজজশ্রেষ্ঠ£* শ্রীমঞ্জাগধতের নানা শ্লোকের প্রতিধ্বনি, 

মাত্র। যথা, তৃতীয় স্বদ্ধ ৩৩৬, ৩৩৭: সপ্রম স্বন্ধ ৯১০ $ শেষোক্ত 

শ্লোকটা এখানে উদ্ধপ্ত করিলাম ৫ 
ৰিপ্রাদ্দিষড় গুণযুতাদরবিন্বনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্। 

মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ প্রাণ পুনাতি দ কুলং নতু ভূরিমানঃ |” 

দ্বাদশগুণভূষিত ত্রাহ্মণও যাঁদ নারায়ণ পাদপন্মপরাগ্থুখ হন, তবে 

যে চগ্ডালের মন, বাক্য, ধন ও প্রাণ তাহাতে অর্পিত, তাহাকে ও সেই 

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি_যেহেতু সে, এ চঙালবংশ পবিত্র 

করিতেছে কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে অনমর্থ। 

ধাহারা বলেন, মহাপ্রভু জাতিভেদ তুলিয়া দিবার অভিপ্রায় 

করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিমিত্তে চৈতন্থচরিতামূত, অন্ত্যলীলা চতুর্থ 

পরিচ্ছেদ হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধত করিতেছি-- 
, “গ্পি তুমি হও জগতপাবন। 

তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ ॥ 

তথাপি ভক্ত স্বভাব মধ্যাদ রক্ষণ। 

মধ্যাদ| পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 

মর্ধ্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস। 

ইহলোক পরলোক ছুই হয় নাশ ।১৮ 

ইহ! হইতে দেখিতে পাওয়া বায়, মহা প্রভু সনাতনকে বলিতেছেন-_ 

পমধ্যাদা পালন হয় সাধুর তৃষণ।” তিনি যে ব্রাঙ্ষণাদি উচ্চ বর্ণের 

মর্ধ্যাদ। হানির জন্য চণ্ডালোইপি ইর্তাদি বাক্য বলিয়াছেন, তাহা 

আমাদের বিশ্বাস হয় না। 

পস্পীলিস্পিলিসিস স্পা পি, 



জারির ডিন | | ২৩ 
৮ ৬৫টি ৬ উরি ছত ১৬ পিপি সিলসিলা সাত শপাস্পিপা ১৫ পাস সিরা আরা শিট সপ 

অপিচ, শ্রীচৈতন্ মহাপ্রভু সন্যানী হি সমাজের সঙ্গে 

সম্পর্কহীন। তিনি সর্ধবর্ণের প্রতি সমদৃষ্টি হইলেও প্রায়শঃ ত্রার্থণের 

বাড়ী ভিন্ন কথনও ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। অথচ তিনি থাকিতেন 

পুরীতে, ধেখানে*মহা প্রনাদ ভক্ষণে স্পশদোষ নাই । 

জাতিভেদের বঙ্গ কলিধুগের পুরে অনেকটা শিথিল ছিল _কলি- 

গে ত্রাঙ্গণক্ষাত্রযাদি উচ্চবর্ণ ৪ হীনতেজ| হই পড়িনাছেন। বৈজ্ঞানিক- 

নিগের মতে যেমন স্থর্টকে আপন তাপ রক্ষা করিধার জন্ত অবয়ব 

ঞ্চোচ করিতে হইয়াছে, তেমনি তাঙ্গণারি উচ্চবর্ণকেও আহার কি 

বিবাহ বিষয়ে কতকটা সঙ্কোচ ভাবাপন্ন হইতে হইয়াছে। 

ডাঃ রায় শাস্ত্রের উপর অপর যে যে হেতুবশতঃ বিদ্বেষপরারণ 
তংসপ্বন্ধেও আলোচন| করা যাউক। ডাঃ রায় এদার্পন্ উদ্ধৃত করিয়া 

বলেন, “বিশ্বরিগ্ঠালয়নমূহ প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়; সেইরূপ স্থৃতি 

প্রভৃতি অসংখ্য আইন কো দ্বার! প্রতিভ| প্রতিহত হইবার কথ! |” * 

এমার্নের কথায় কি তবে বিগ্রবিগ্ভালয় উঠাইয়া দিতে, হইবে 

কোথা কবে কোন্ প্রতিভ। জশ্সিবে তাহার জগ্ত কি নিয়মবন্ধ 
বিশ্ববিষ্তাগার কি শৃঙ্খনাবদ্ধ সমাজ সংগঠিত করিতে হইবে না? এতদ্ 

বিষয়ে হিন্দু-সমাজ-তন্বিৎ গ্রবীণ লেখক শ্রাুক্ত অক্ষয়ত্দ্র সরকার মহাশগগ 

১৩১৬ সালের ৩*শে আশ্বনের “বঙ্গবামী”তে যাহ! লিখিয়াছিলেন 

তাহা এস্থলে উদ্ধৃত কর! গেল :-- | 

"যেন তেন প্রকারেণ ধর্মঙ্গীবন আচার-জড়িত হিন্দুর ধর্ণ নষ্ট 

আচার নষ্ট করিতে পারিলেই মহামনীবিত্, মহাপুরুষহ__এইরূপ .একটা 

ধারণ এখন অনেকের মনে বদ্ধমূল হইগ্নাছে। এই ধারণাই ধর্মস্থিভির . 

পশু” অস্তরায়। তাহাদের কথা--আচার ধর্থের অঙ্গ হয় হউক, কিন্ত 

আচার বন্ধন ম্বাধীন চিন্তার বিরোধী ।. 

কত উির্পাছি তাসিাসিশা সিসি 



২৪ বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস | 
লতা 2 পাস্টিতীস্সিপিসি লাস্ট লা পাস পি পপির পা পর পাস পাপ পাস্প্প্িসিপাসির্াসপিপীি, পাস্টিলেস্রাস্দিপাসপিসপিপসি লাস্ট 

"ল্বাধীনচিন্তা অবারিত ন৷ হইলে প্রতিভার ্কর্তি হয় না। তাহাদের 

কথা তাহারাই বলুন-_আনরা শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ রায়ের লেখা হইন্তে 

উদ্ধত করিতেছি। তিনি ন্মপ্রভাত' পত্রে লিখিতেছেন £ -“এই শিক্ষার 

ফলে ভারতবর্ধের মধ্যবিধ শক্তিসম্পন্ন লোক উৎপাদনের যেবপ সুবিধা 
হইয়াছিল, মহাখক্তিমান্ পুরুষপগ্গননের পক্ষে সেরূপ কার্ধ্যকর হয় নাই, 

কিন্তু জাতীয় উন্নতির জগ্ঠ মহাশক্তিখালী পুরুষের-_ প্রতিভাবান্ পুরুষের 
একান্ত প্রয়োজন।' এ সকল ভান কথা। ভবে জিজ্ঞান্ত এই, সকল 
দেশই ত সাধারণের জন্য বিধিব্যবস্থা হইয়। থাকে, অপাধারণের 

জন্থ নহে । তবে ভারতবর্ষ দোষ করিল কি প্রকারে? ধাভারা 

শান্তশালী পুরুষ ঠাহার। বাধনছাদন কাটাইরা উঠেন। বাধনছাদন 

থাকে বলিয়াই ত শক্তিপ্রদর্শনর গ্বোগ হর়। একা ভারতবধষে বত 

শক্জিখালী মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবীতে তত হয় নাই। 
স্বতঙাং এ বাধনছাদনের জন্য ভারতবর্ষ দোযী, এ কিরূপ সিদ্ধান্ত 
বুঝিলাম না।” 

আপ্তবাক্যের বিধি-নিষেধ মাথায় নইয়াও বে এই ভারতবর্ষে নান। 
বগ্কার চর্চা ও উন্নতি হইয়াছিল, একথ| ইতিপূর্বে বলিয়াছি--এমন 
ক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধ্যন্ত রপায়নবিষ্ভার উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল, তাহাও বল! হইয়াছে । সেই যুগে জ্যোতির্বি্দি জয়সিংহকে ও 

ডি-লা-হায়ারের নক্ষত্রতালিকা সংশোধন করিতে দেখিতে পাই। 
হন্দুশিল্লী কর্তৃক তাজমহলের ন্যায় আশ্চর্য কীর্তির উদ্ভাবনার কথা ও 
হেভেল সাহেব বলিয়াছেন; এমন কি অপ্তগ্রামের দ্রাঘিমান্তর 
(1১7081849) নিরূপণ-ক্রমে পঞ্জিকাসংস্কারও হইয়াছিল, কিন্ত হায়! 
দিনের দিন সবই দীন হইতে লাগিল, আর কি বলিব? শাস্ত্রের শাসনে 
প্রতিভা সংযত হয় বটে, কিন্তু নিশিষ্ট হয় না। | 
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আপ্তবাক্যমূলক শাস্ত্র যে ভারতেই আছে, এমন নহে। মোসঙ্গমান 

ৃষ্টিয়ান প্রভৃতিরও এরূপ শাস্ত্র আছে। এখন সর্বত্রই ধর্-বিশ্বাসের 

হানি ঘটিঘ়্াছে। কিন্তু যখন কোরাণের আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়। 

আরবঞ্জাতীয়েরা'খালিফাদের দ্বার! চালিত হইতেছিল, তখন যে কেবল 
তাহারা নিজে সভ্যতালোকে দীপ্চিশীল হইয়াছিল এমন নহে, তৎকালীন 

তিমিরাচ্ছন ইউরোপকেও সেই আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল ।* 

ইউরোপেরও নানা জাতি বাইবেলকে ঈশ্বরের বাঝ্য মানিয়াও উন্নত 

হইতে পারিয়াছে। 

হিনদুশান্ত্ের প্রতি মার এক আক্রোশ, ইহা দ্বারা শববাবচ্ছেদাদি 
এতিষিদ্ধ হইয়াছে । ডাঃ রায় বলেন, “মৃতদেহ স্পর্শ করিলে অশৌচ 

হয়, মন্ত্র এই ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন, স্কৃতরাং শবব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান 

তিরোহিত হইল” “অশৌচ” কথাটা শুনিয়াই কেহ শিহরিয়| উঠিবেন 

. না; ডাক্তার রায়ের ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় গ্রহণ করুন। হিন্দু রসায়নের 

ইতিহাস গ্রস্থেও (১৯৩ পৃঃ) ডাঃ রায় লিখেন £--7/১০০০70108 0 
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২৬ বৈজ্ঞানিকের ভ্রাস্তিনিরাস। 
পিসি তি পািপািস্ত সি 4 সি ৯ ইল 

 শ্লোকের নির্দেশ করিয়াছেন। মন্গদংহিতার শ্লোকগুলি উদ্ভুত করা 
যাউক ; ৫ম অধ্যায়ের ৬৪ সংখ্যক শ্লোক এই £- 

“অহনা চৈকেন রাব্র্যাচ ত্রিরান্ৈরেবচ ত্রিভিঃ। 

শবম্পৃশো বিশুধ্যন্তি খ্যহাদুদকদায়িনঃ॥৮ 

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্রুত কুক টের টাকান্ুযারী অনুবাদ 
এইরূপ £--ব্রাঙ্গন গুণবান্ হইণেও যদি সপিগের শবম্পর্শ হয়, তাহা 

হইলে তিন গুণিভ তিন দিন অর্থাং নয় দিন এবং এক দিন, এই 

দশাহোরাজ্ে অশোচান্থ হর, কিন্থ সনানোদকদিগের শবম্পর্শে তিনরাত্রি 

অশোচ জানিবে 1” | 

এই বচন দাহকালে শবানর্গমন বিষঘক। ডাক্তার রায় কুলল.ক ভট্টের 
প্রতি বিরূপ; তা মন্কুর মন্ত টাকাও তো৷ আছে ?.গোবিন্দরাজ অপর এক 

জন টীকাকার ; তাহার মতে “ধনগ্রহণপুব্বকখবনির্হারক (০ বহনকারি) 

অসম্বন্ধিব্রাঞ্ধণবিষয়মিনং দশাহাশৌচম্্।” এই বচন শবব্যবচ্ছেদকালীন 

স্শের বিষগ্নে নে খাটে না, তাহা বলাই বাহুল্য। | 

৫ম অধ্যায়ের ৮৫ ও ৮৭ সংখ্যক বচনদ্বয় এই £--- 

পদিবাকান্তি মুদক্যাঞ্চ পাতিতং হুতিকাং তথা । 

শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চেব স্পৃষ্টা স্ানেন শুধ্যতি ৮ ৮৫ 

চগ্ডাল, খতুমতী স্ত্রী, পতিত, নব প্রশ্থতা| স্ত্রী, শব ও শবম্পর্ণী ইহাদিগকে 
স্পর্শ করিলে নান করিয়। শুদ্ধ হইবে। 

“নারং স্পৃষ্াস্থি সনেহং হ্বাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি। 
আচম্যৈব তু নিঃশ্লেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্যবা ॥৮ ৮৬ 

মৃত মন্তষ্ের সরস অস্থি স্পর্শ করিলে ব্রার্ধণ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হন) কিন্তু 
শুষ্ক অস্থি স্পশন স্থলে আচমন করিয়া গান্তী স্পর্শ করিয়া অথব! হ্ৃধ্য 

দর্শন করিয়। শুদ্ধ হন। | 
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২০৮৯৫ ৮৫৯১৫ সপাসিলাস্টিটিত৯রসপার্িরসিতদিতিউিলাসিািত তাস পাটিত পাপাস্পাসিপাস্৫িসপিস্পাসিডাউি সিপিএ পেপসি পেত ০০৯৭ ২৫ ৯পীর্পাশিাসিপাস্পাসিলসিরসিপাস্টিীসির 

এখন দেখুন ডাঃ রায় যে বলেন 41300 নীর্র্ি $৮0110 18753 2১089 

0610 তাহা কতদূর সঙ্গত । বিশেষত “শবব্যবচ্ছেদে করিবে না” এই 

আদেশও তিনি দেন নাই, যে শবব্যবচ্ছেদ করিন। কেহ খধিবাক্যলজ্ঘন- 

রূপ পাতক অক্জন করিবে। শব কি শবাস্থি ছলে কি করিতে হইবে 
তাহার ব্যবস্থ। মাত্র করিয়াছেন । ইহ কি বড়ই কঠোর বাবস্থা? স্নান বা 

আচমন করণার্থ এই গ্রীগ্স প্রধান দেখে জল ঘাটানট| কি বড়ই অন্নবিধাকর . 

কাঞ্জ? ভাল, মড়া কাটিলে সাহেবেরা কি করিয়া থাকেন? তাহারা কি 

সাবান কি অন্ত কোনও জিনিন দ্বারা যন্রনহকারে হস্তগ্রক্ষালন 

করেন না? এ 

' অপিচ আশ্চর্য্যের বিষ এই থে মন্গুর ৫ম অধ্যায়ে ৬৪ ও ৮৫ সংখ্যক 

শ্সেকে শবম্পর্শের (বিভিন্ন প্রকারের গশৌচ ও শুদ্ধির ব্যবস্থা দেখিয়াও 

এই গ্রভেদের কারণানুনন্জান করার কর্তব্যত। ডাক্তার রায়ের মনে 

উপজাত হইল ন|। তাহার নার টৈজ্ঞানিকের নিকট এই বিষ্বের 
একটা কারণ নিদ্ধারণের চেষ্টা দেখিগে ও আমরা স্বথী হইতাম । ফলতঃ] 

ডাঃ রায় মন্ত্র প্রতি অবিচার করিয়াছেন। অথচ স্বয়ং গ্থানাস্তরে 

মহধি মন্ুর বণিয়া নিয়লিখিত প্লোকটী উদ্ধৃত করিরা ইহার “'অমুণয 

উপদেশ” আমাদের চক্ষুঃ সমীপে ধরিয়াছেন £-- 

''কেব্লং শান্ত্বমাশ্রিত্য ন কর্ব্যে। বিনিণয়ঃ | 

যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥* 
শশী স্পা শপ পা শাশিশিশি শীত 

* এই বচনটী মনুসংহিত।য় ব। অন্ত কোন সংহিতার খু শিরা পাইলাম । ন1। ই 

রঘুনদ্দন বৃহস্পতির বচন বন্িয়া প্রায়শ্চিপ্ততন্বে উদ্ধ, 5 করিয়াছেন ; কিন্তু যুক্তি শবের 

কোনও অর্থ দেন নাই । তবে একথ। ঠিক যে ডঃ রার ইহার যে অর্থ বুঝিয়!ছেন। অথা 

পান উজ্বন করিয়া নিজের বুদ্ধি অনুনারে চলিতে হইবে, মনেই অর্থে কোনও 
র্শাস্্কার এইরূপ বচন প্রয়োগ করিতে পারেন না। ইদৃশ স্থলেই কুর,কাদির 



২৮ বৈজ্ঞানিকের ্রান্তি-নিরাস। 
৭ পিল তা পা ০ 

তৎগরে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করা হেতু ডাক্তার রায় মন্ুপ্রভৃতির উপর 

বিরক্ত। মহধি মন্তু সমুদ্রঘায়ী ব্রাঙ্গণকে বিগহিতাচার অপাংক্েয় 

বলিয়াছেন (৩।২৩৮)। সমুদ্রে গেলে তখনও যে ত্রাঙ্মণকে 

 ভূরিপরিমাণে আচারভ্রষ্ট হইতে হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই-_এখন 

তো হিন্দুর গমনোপযোগী জাহাজই নাই । এই বিষয়ে কলিযুগের প্রারস্তে 
একটা প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল বোধ হয়। ভুইটবির ধর্মসভার 

(১9200 ০ ৯%1)10)য ) গ্ঠায় তংকাপীন বড় বড় মহাত্মা! মিলিয়া 

একটা সভা করিয়া পরামর্শক্রমে কতকগুলি বিষয় নিষেধ করিয়াছিলেন। 

রঘুনদ্দনকৃত উদ্বাইতত্বে ধৃত বৃহন্নারদীয় ও হেমাদ্রিপরাশর ভান্বের বচন 
দেখিলে ইহাই শুচিত হয় ২ | 

"সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমগুলুবিধারণং। 

ছ্বিজানামসবর্ণান্থ কন্যানুপষমন্তরথা। 

ইমান ধর্ঘ্মান্ কলিধুগ্ে বর্জ্যানাহু ননীধিণঃ॥৮ 
“এতানি লোক খরপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ | 

নিবর্তিতানি কম্মাণি ব্যবস্থাপূর্বকং বুধৈঃ | 

সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবন্তবেধ ॥ 

 সাধুমহাত্মারা লোক রক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াগিয়াছেন। তাহ] উল্লজ্ঘন করিয়! বিলাত 

এমেরিক! প্রভৃতি স্থানে অনেকে যাইতেছেন। ইহাতে মঙ্গন কি 

অমঙ্গল হইবে তাহার কথা এখন কেহই বগিতে পারে ন।। আপাততঃ 

০০ 

প্রয়োজন । যুক্তির অর্থ এইরূপ স্থলে “লোক-বাবহার”ও হইতে পারে । শব্দ কল্পদ্রমে 

স্প্ই আছে, “ঘুক্তিঃ_লোকব্যবহারঃ | ইতি ব্যবহার-মাতৃক1। ধর্শান্ত্বিরোধেত 

_ ঘুক্তিযুক্তো বিধিংস্বৃতঃ। ইতি ম্বৃতিশ্ট।” এখন বোধ হয় ডা: রায় ইহাকে আর 

“অমূল্য উপদেশ” মনে করিবেন না। 



বৈজ্ঞানিকের ভ্রাস্তিনিরান। ২৯ 
সপাস্িলছ এপি পাসিপাতি শাছি পািপিসিপাসি পাসিপাি পাস লি ৯পোসপিিা০ লা াস্জিপি ২ সপ পাপি্পি পসি সপিাসিশলী সতী সত 

তো। অমঙ্গলই যেন দেখ! যাইতেছে--কেনন| এমন যে আদর্শ সমাজ- 
বন্ধন-_-আমাদের এই সাজান বাগান-যাহার প্রশংসা ডাঃ রায় পর্যাস্ত 

করিতে বাধ্য হইয়াছেন_-তাহাকে এই বিলাত প্রভৃতির ফেরত 

মহাত্মারাই উচ্ট্্দে করিতে উগ্ভত হইয়াছেন) এখানেও যাহাতে 

সমুদ্রে ভাঘমান বরফপব্ৰতের ( [০9 ১৫7 ) ন্যায় পরিবর্তনশীল গ্রতীচ্য 

সমাজের আদর্শে নাজ গঠিত হর তাহার ফিকির দেখিতেছেন। ' 

বলাতে গিয়া কল, মিল প্রভৃতির আমদানী কর্রিলেই যে নিছাক 

উপকার হইবে, ইহারই ঝা সন্তাবনা কি? বোম্বে আহমদাবাদ প্রভৃতি 

স্থানে কলের মঙুরগণের অবস্থ। নিরীক্ষণ করিয়। এবং এদিকে যে 

শতদহসত্র তাতি, জোল! গ্রন্ুতি বৃত্তিহীন হইতেছে তাহা দেখিয়া থে 
অনেকেই ভবিস্তৎ ভাবিয়া আকুল হইতেছেন ? সেই কপিপ্রারস্তে সমবেত 

যহাত্মাদের মনে যে ভারতের ভবিষৎ দুর্ভাগ্যের ছাগ্জ! পতিত না 
হইয়াছিল তাহাই বাকে বলিতে পারে? হয়তো সমুদ্র যাত্র! দৃঢ়ভাবে 

নিধিদ্ধ না হইলে মোসলমানদিগের অত্যাচারে হিন্দুর সংখ্যা, উপনিবেশ 

স্থাপন হেতু, আরও কথিয়া যাইতে পারিত-- হয়তো বাঁ এই বহুতীর্থ- 

সমন্বিত পুণ্যতূমি ভারতবর্ষ হিন্শপ্ত হইয়। যাইত। ফলত; ভগবদ্ধি 

ধানের যেমন উন্দেগ্ত নির্দেশ কর! স্থকঠিন,' তঞ্জপ জনমনে 

বিধিব্যবস্থার কারণ নির্ণয়ও সুদূর পরাহত। 

ডাক্তার রায় দেবতার নিকট গীড়া্দি উপলক্ষে 'মানত করা কিংবা 

স্বপ্নে ওষধাদি পাওয়!, অথব! দেবস্থানের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসস্থাপন দ্বার! 

রোগমুক্তি, ইত্যাদির গ্রতিও অবজ্ঞার কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইহাতে 

নাকি স্বাধীন-চিন্তা লোপ পায়। কিন্ত আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, 

গুলি ব্যাির উপপমকল্ে কার্যকর হয় এবং ইহ] এখন জড়বিজ্ঞান: 
প্লাবিত পাশ্চাত্যদেশেও স্বীকৃত হইতেছে। বৈগ্যনাথ বা তারকেস্বরে 



৩০ জারির ্রাস্তি-নিরাস । 
পাদ পাস্সিপাসিপাসিণশি-পাসপাি পাতি পা এটি এ ০৯ ৯প-এাতর্ট শিপ পিষ্ট ২৪ সর্প পাবাতসিএ ১৮৯৫ স্পিন 

গিয়া যদি কেহ বর কপায় বা করিরা রোগমুক্ত হই থাকে, 

তবে ইহার প্রতি অবিশ্বাস জন্মান কি উচিত? যে “ম্্প্রভাত' পত্তে 

ডাঃরায়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হঈয়াছে_যাহা জনৈক ব্রাহ্মমহিলা দ্বারা 

পরিচালিত--তাহারই বিজ্ঞাপন-স্ন্তে সন্নযাসিদত্ত অর্শের অবার্থ “মাদুলীর” 

বিজ্ঞাপনে উক্ত হইয়াছে, “সপ্তীবনী পত্রিকাম়্ বিজ্ঞাপন দেখিয়া বহুলোক 

বাধহার করিয়া শারোগ্য হইয়াং্ছন।” বিজ্ঞাপনটিও প্রপিদ্ধ ব্রাহ্ম 

রাজনারায়ণ বন্থু' মহাশরের বাড়ীর জনৈক মহিলা দ্বারা বৈদ্নাথ 

হইতে গ্রচারিহ | "মারার একের বিশ্বাসে যে অন্সেরও রোগের উপশম 
হুইয়৷ থাকে, তাহার অপর উদ্দাহরণ “ভারতনহিল1” (কাণ্তিক ১৩১৫) 

পত্রিকায় পণ্ডিত শিবনাথ শান্্বী মহাশঘন লিখিত তদীয় মাতৃদেবীর 

জীধনী হইতে উদ্ধৃতকরা যাইতেছে £-"আমার জননীর ধশ্মপরার- 

ণত্তার দৃষ্টান্তশ্বর্ূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । আমার বয়ন যখন 
৩৭ বংসর এবং আমার মাতার বয়স বথন ২৫২৬ বৎসর, তথন আমি 

একবার কঠিন গীড়াতে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমার জীবনের 

আশা ছিল না। তখন ম| তাহার ইষ্টদেবের চরণে এই মানত 

করিলেন ঘে, সন্তান রোগমুক্ষ হইলে তিনি হাতে ও মাথাতে ধুনা 

পুড়াইবেন এবং বুক চিরিয়! সেই রক্ত দিয়া ইষ্টদেবতার স্তব লিখিয়! 
দিবেন। যখন আমি রোগমুক্ত হইলাম এবং এই ব্রত উদ্যাপন করিবার 

সময় আসিল, তখন যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে তুলিব ন11৮_- 

ইত্যাদি। এইরূপে আরও ছুইবার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় তাহার 

মাতা ইই&-দেবতার্চনাি দ্বারা তাহার রোগমুক্ত হইবার সহায় 

ইইয়াছিলেন। ফলত; বিশ্বাস হ্বারা এইরূপ রোগমুক্তি তো অল্প 

কথা, আরও গুরুতর আশ্চর্য্য ঘটনা হইতে পারে। কিন্তু হায়, 

সেই বিশ্বাস-সেই ধর্দে অটল ভক্তি-ক্রমশ: কালধর্মে কমিয়াই 



বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাস | ৩১ 
শ্রী ৯ তি পিসি ঠা 

* মস সি লা ০ 

- পাটির 

যাইতেছে; তাহাতে আবার বিজ্ঞান আসিয়া বিশ্বাসলোপের সহায় 

হইয়াছে। 

তবে হিন্দুসমাজের মকলেই যে মানত করিয়া গীড়ার উপশম করিতে 

চায়, তাহাও নহে) এতদ্বিষয়ে স্বর্গীয় তৃদেব বাবু তাহার “আচার 

প্রবন্ধে” যাহা লিখিরাছেন, তাহা উক্ত করিতেছি £-“কাম্য নৈমিত্তিক 
ক্রিয়াগুলি নরনারীগণের বাসনার ন্যায় অতি বিচির ও বন পল্পবিত) 

উহার! নিকৃষ্ট অধিকারীকে সংযমাদি শিখাইয়। ও তাহাদের চিন্তন 

বিধান করিয়া! তাহাদের উপকারসাধন করে। কিন্তু উচ্চাধিকারীদিগের 
বিষয় হয় না এবং শাস্ত্রে উহাদিগের তাদৃশ গোঁরব প্রখ্যাপিত নাই । 
সমধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন তেক্সস্বা ব্রাঙ্মণেরাও এ নকল কাম কর্মের 

প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি জানিতাম, তাদৃশ কোনও 

মহাপুরুষের একমান্্র পুত্রের কঠিন পীড়া, তাহার আরোগ্য বিধানার্থ 
্বস্ত্যয়ন করিতে অঙ্গরুদ্ধ হইলে, তিনি তদনুষ্টানে অন্বীকৃত হইয়া | 

বলিলেন, “দ্বেবতাকে ডাক্তার বৈষ্ঠের কার্য করিবার নিমিত্ত আবাহন 

করিতে পারি না”1” আচার-গ্রবন্ধ ১৩০_-১৩১ পৃষ্ঠা।  * 

ডাক্তার রায় ইহাও মনে রাখিবেন, হিন্দুনগাজে রোগের চিকিৎস! 
করিয়! জীবিকানির্ধাহকারী একটী জাতি আছে এবং তাহাদের সংখ্যাও 

বড় কম নহে। 

ভাঙ্গায় রায়ের বোধ হয় এইরূপ ধারণা ঘে, তৃদেব প্রভৃতি থে সকল 

সমাজ হিতৈষী মহাত্মগণ সামাজিক প্রাটীন আচারব্যবহার অক্ষুর 

রাখিতে চান, তাহার! নৃতনকে একেবামে তাড়াইয়া দিতে চান, ইহা 

ঠিক নয়। মন্গ যে বলিয়াছেন ।-- া 

রি. “শরদ্ধধানঃ শুভাং বিষ্যামাদদীতা বরাদপি” 

হিনুসমাজ তাহা ভৃলিয়। গিয়াছে, একথা বলিতে পারি ন!। ধর্শের 

. 



৩২" টবৈজ্ঞানিকের সাহিনিরার। 
টিসি পানর পাশপাস্সিতি তত পাতিল পা পীিিশত শিপ িপাসিি ০ পাস্পস্িতািণা পিপিপি পালা সতাসি্পা ০৫ তিশা সিপিস্সিপা আপস 

অধিরোধিভাবে মোসলমান আমলে আরবী পারসীর অধ্ায়ন চা 

এখনও ইংরেজী পড়াশুনা চলিতেছে । 

“হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই শ্রেষ্ট, হিন্দু ভিন্ন জাতিসকল গ্রেচ্ছ ও 
বর্ধধর, তাহাদের নিকট আমাদের কিছুই শিখিবার নাই, এই সকল 

কথা অতি প্রাচীনকালে তো। অঙ্গরে অক্ষরে সত্যই ছিল, এখনও 

সমাজশৃঙ্খলা এবং অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধে খুবই যে বলিতে পারা যায়, তাহা 

ডাক্তার রায়ের জাতিভেদের প্রখংসাবাক্য হইতেই সমর্থিত হয়। হবে 

অন্যান্য বিষয়ে ঈদূশ ভাব খোষণের কথা, বোধ হয়, বিজ্ঞ হিন্দু বলেন 

না_-শান্ত্রও তথ্গ্রতিকুল। "বরং বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় পঙ্ডিতদেরই 

মনে গ্রায়শঃ আমাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব বন্ধমূল। ডাক্তার রায়ই 

বলিতেছেন 
ম্ ূ 

€]10109১3 501)012,78 89017) 09 81770 10010001, 39098 01 11)]111) 

১০০০ 

11 (0070) 17250 10 ০01)655 60175070909 0/03 81) 11066119001 

96০৮ ০0 17019) 1)61000 10007 & [00116 20091101)6 00 63001%)1) 

8) 100১10159 10730011021 (০৮৩১1115607 01076 71001 

01972৯৮[0008০9509 ১০. ১011010, ইহারই ফুটনোটে 
আছে, 10 (179 10101 01 0110 97700 1110179%0 00156]161 

1788 961) 60০0 100 0 10910 9০0০ ৪৪51] ০79010869নু, 

আমরা নৃতন তথ্য গ্রহণ করি না এবং ইউয়োগীয়েরা৷ “কোথায় 

কোন্ জাতির কি ভাল আছে, যেই সেই বিষয় শ্রুতিগোচর হইল, 
অমনি উহার আয়তীকরণে বাস্ত হইয়া পড়েন।* ডাক্তার রায়ের 

একথাও অতুযুক্তি দোষযুক্ত। আমর! হোমিওপ্যাথি কত আগ্রহে 

গ্রহণ করিয়াছি--যর্দিও রাজ! ইহার পৃষ্ঠপোষক নহেন। অথচ আমাদের 

আফুর্ষেদের নাড়ীবিজ্ঞান ইউরোপীক্নেরা শিখিয়াছেন কি? অধ্যাত্ব 
বিস্তার কথা নাই বলিলাম; ভবে অর্থাগমের কোনও উপায় কিংবা 



১2১০ সিল সি পিউ 

বৈজ্ঞানিকের জানি | ৩৩ 
রি পিভিরিত উর পট ৯ পাটির শিপ শি শি র্পা সিটি সিসি পিস্পিিল তা শা পিপাসা সীতা) ৮৯০৯৯ 

যুদ্ধে লোকসংহারের কোনও কৌধল সন্বন্ধে চিপ কয়ে উকি 

খুবই খাটে । 

এস্থলে একটা বিষয় কবি অবান্তর হইলেও বলিতে হইল । ডাক্তার 

রায় প্রভৃতি সনঈাজসংস্কারে-বদ্ধপরিকর মহোদয়ের! যে সংস্কারের নামে 

সমাজের সংহার.সাধন করিতে চান, তাহা তাহাদের কর্তৃক প্রতিষেধিতব্য 

বিষয়াবলীর নিম প্রদত্ত তালিকা দেখিলে উপলন্ধ হইবে। (১) বেদ 

অভ্রান্ত বলিয়। কীর্তন ; (২) খধিবাকো বিশ্বাস $ ৩) বৈদিক 'ও তান্বিক 

দীক্ষা (উপনয্বন, মন্বগ্রহণ ইত্যাদি ): (8) শ্রাদ্ধতর্পণাদি বর্্ানুষ্ঠান ) 

(৫) অন চগ্রহণ ও প্রাযশ্চিন্তা্দি শাস্ত্রাচার , (৬) মন্ত্রের শক্তি ও সংস্কৃত 

ভাষায় মন্োচ্চারণ ;(৭) গুরু-পুরোহিত স্বীকার; (৮) একাদশী, জন্মাষ্টমী, 

সাবিত্রী প্রভৃন্তি রতান্তষ্ঠান ; (৯) মু্টিপূজা ) (১০) তীর্ঘদর্শন ; (১১) স্থান- 

মাহাত্ম স্বীকার? (১২) যোগশান্ধ 9 তন্বশান্নানুলারে সাদনা ;(১৩) মালা 

তিলক-শিখাদি ধর্মানুষ্ঠানের বহিশ্চিহধারণ; (১৪) বর্ণভেদবিচার ; 

(১৫) বিবাহাদিতে সম্বন্ধ বিচার । (১৬) ভক্ষ্যা তক্ষা ৪ স্পৃঠ স্ৃয বিচার; 

(১৭) বালিকাদের রজোদর্শনের পূর্বে বিবাহ; 0১৮) বিধবার অবশ্য 

কর্তব্য ব্রহ্ষচর্্য* ) (১৯) নারীগণের পুরুষাধীনতা ) (২০) যান্ঞাদি 

সাধারণ কার্ধে কালাকাল বিচার: ইতাদি। অর্থাৎ যাহা কিছু হিন্দুর 

বিশেষত্ব তাহাঈ উঠাইয়া দিতে হইবে। এই হিন্দুতশূন্য হিনু হৃত্রশূন্ত 

বন্ধের হায় নাম-শেষমাত্র নহে কি? সংস্কারক মহাত্মারা রুঙিখাস, 

কথিত মহীরবণের স্তায় নানারূপে সমাঞ্জরপ রামচন্ত্রের নিকট 

$- ধাহারা ৬ বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের গ্র্থ পড়িয়া বিধবা-বিবাহ শাস্মসঙ্গত মনে 

করিয়া পাকেন, তাহার। স্বর্গ প্রদন্নকুমার দানিয়াড়ী কর্তৃক সঙ্কজিত (১২৯১ 

পালে প্রকাশিত ) "বিধম|*বিবাহ শান্ুবিরুদ্ধণ ন[সক গন্তকথানি পড়িয়। দেখিবেন। 

ঙ 



৩৪ বৈজ্ঞ।নিকের ভ্রান্ত্িনিরাস। 
ক ওসি সসপপিস্পিপিস্শিসিপিসি স্পিন স্টপ এপস 

আপিয়।; ইহাকে রসাতলে নিতে চাহিতেছেন--কেহ রাঞ্জনীতিক- 

রূপে, কেহ কৰিরূপে, কেহ ধন্ধ প্রচারক্রপে, কেহ বৈজ্ঞানিকরূপে, 

কেহবা চিকিংসকরূপে * কেহব! নিন্লজাতির বান্ধবরূপে, আরও 

যে কতরূপে, কে ইয়ত্তা করিবে? মহামায়া আমাদের এই সনাতন 

সমাজকে এই সকল মায়াবীর হাত হইতে রক্ষা করুন| 

অনেককে দেখিয়াছি উদ্দাম যৌবনে নূতন ভাবের মদিরায় মত্ত 

হইয়। সমাঞ্জ সংস্কারকরূপে শাস্ত্র ও মহাত্মগণের নিন্দাবাদ করিয়াছেন - 

পরে ভগবৎ কৃপায় সাধুসঙ্গে মোহবিমুক্ত হইয়া শাস্ত্রে বিশ্বাসপরায়ণ 

হইয়। পুনশ্চ অন্ৃতপ্ত চিত্তে সমাজের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়াছেন। সংস্কারকগণ যেন এই বিষয়টী স্মরণ রাখেন। 

ডাক্তার রায় তদীয় সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বাঙ্গালায় কৃত্রিম সমাজ বিভাগ, 

বর-পণ, চাকরির জন্য উৎকট উদ্ম, ব্যবসায় বিমুখতা৷ প্রভৃতি বিষয়ের 

অবতারণা করিয়াছেন । যে সকল প্রথা কৃত্রিম অর্থাৎ শান্তদ্বার। ল্পঃ 

নির্দিষ্ট নহে এবং যাহ এক্ষণে ক্রমশঃ অপ্রচলিত প্রায় হইয়। যাইতেছে, 

তৎসন্বদ্ধে আলোচনা অনাবগ্তক। বর-পণ প্রভৃতি কতকগুলি রীতি 

বড়ই নূতন আমদানী; অর্থকরী ইংরেজী শিক্ষার জন্ঠ প্রবল আবেগ, 

এই শিক্ষায় ব্যয়বাভলা, ধন্ম ভাবের সঙ্কোচ, অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান 
সপ শপ এ পপ পপ শশা সপ পিপিপি পিএ পিউ ৪ ৩ ৩৯ পপ জা - ৯.০ শিস ৩৩ 

« ডান্তীর ইউ, এন্, দুখার্জি হিন্ুজাতির বিনাশ আশঙ্ক। করিয়। বেঙ্গলিতে এক 

বিরাট, প্রবন্ধ লিখিয়। বিধবা-বিবাহাদি অগদ-প্রয়োগের বাবস্থা করিয়াছেন। 

_ "লাহিত্য" (ফ'গ্ণ ১৩১৫) মলিখিত *পূর্ববঙ্গে মোসলমানের সংখ্যাধিকা” প্রবন্ধে 

প্রন্গতঃ এতদ্িষয়ে বর্খকধিত আলোচিত হ্ইয়াছিল। নুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত 

কিশোরীলাল সরকার এম্এ, বি-এন্ মহ।শুর অমৃতবাজার পত্রিকাল্স ডাঃ মুখার্জির 

প্রবন্ধের যখোচিত উত্ত8 দিয়াছেন। শীধুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয়ও বঙ্গদর্শন 

রা মাঙ্গিন ১১১৬ ) পত্জিধার এই প্রবান্ধের স্লাক্ষরে প্রতিবাদ করিয়াছেন। 



বৈজ্ঞানিকের আন্ডিনিযাস, | ৃ ৩৫ 
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ইত্যাদি কারণে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে) শান ইহার অনথকূল 

নছে। ইহ! উঠিয়া যাউক, এই আকাজ্া। সমাজহিতৈষী মাত্রেই 

« করেন কিন্তু কারণগুলি বর্তমান থাকা পর্যন্ত ইহ! যে উঠিবে, সে 

সস্তাবনা কয়। * ৃ 
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ডাক্তার রায় একজন স্বদেশবংসপ মহাত্স 

ব্যক্তি; দেশের হিতাকাজ্মাই তদীয় লেখনীকে পরিচালিত করিয়াছে। 

তবে তিনিই বলিয়াছেন এগ্রবন্ধের মধ্যে হ্য়তঃ আঁবেগৈর বশে ছুই 

একটা! শক্ত কথ! বলিয়া ফেলিয়াছি।” কিন্তু তাহার এই আবেগ 

তাহার সায় ধীর ব্যক্তির পক্ষে অশোভন । অপিচ তাহার গৌরবস্তস্ত 

হিন্দু রসার়নের ইতিবৃত্তেও এইরূপ মধো মধ্যে আর্ধ্যশান্ত্রের ও হিন্দুগৌরব 
] শঙ্করাচার্যোর ন্যায় ব্যক্তির প্রতি প্রায়শঃ অনাবশ্থাকতাবে বিদ্রপ ও 

আক্রমণ আছে।* সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিরূপেও বক্ততার মধ্যে 
বৃথা রঘুনাথ রঘুনন্দনক টানিয়া আনিয়া তিনি অবজ্ঞাত করিয়াছেন । 

নব্যবঙ্গ তাহাকে নান! কারণে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে; তাই তাহার 

লেখনী-মুখে অবান্তরভাবে শান্ত ও গৌরবভাজন ব্যক্তির অমধ্যাদার 
ভাব দেখিলে নবা শিক্ষিতেরাও সেই ভাব, তদীয় টউক্কি-গৌরবে আকৃষ্ট 

হইয়। অবিচারিত ভাবে গ্রহণ পূর্বক স্বেচ্ছাচারের পথে প্রধাবিত 

হইবে) বিশেষতঃ তাহার এই প্রবন্ধ নানা পত্জিকার উদ্ধত হইয়াছে, 

ইংরাজীতেও অন্ুবাদিত হইয়] প্রচারিত হইয়াছে; অধিকন্তু, এই প্রবন্ধ 

*. চ.. 1700 1109) 75115 [170000৫601) ০]. 1, ৮ 80010 ০9 
০9000760061 (0 00039 110 ৪16 10586 11) 11010217600 959৮ 00৩ 10067 

10661196৮+ 91 38710 110 006৭ 0০06 100 & 1১6১০ 21001) 60 081) 

জু 1 18 0009060৮ 01090 £1) %1)1)98] ০০ ৮0০ 6098 &0 0৮161 

.:80811)88768,2 58০ 8180 1006 15016 0 0198. ( মনুর প্রতি অবণ। আক্রমণের 

কথ। পূর্বেই বল। হইয়াছে )। 

আদ 



৩ স)1৬ খাসা সাতগাষাণ। 

& পাপা পাপি১প১ পপি পাশা পাপা ০ পাি্পিক্পিস্িশি সা পিসি 

গ্বতত্রভাবে বহুসংখ্যক মুদ্রিত হইয়। বিক্রীত হইতেছে। এই সক সক 
কারণেই ইহার ঈদৃপ সমালোচনা আবহ্ক মনে করিলাম। ডাক্তা 
রায়ের ন্যায় গৌরবাঘ্িত ব্যক্তি যদি আবেগ বশে শত কথ! বলিতে 
পারেন, তবে আমাদের প্রবন্ধে তাদৃশ কথা দুই একট: থাকিলে ক্ষমা: 
ষোগা হইবে বলিয়াই আশ! করি। 



সমাজহিতকর গ্রন্থমালা-_ ৯ 

আেলাচ্ী-চসভুভন্স £ 

্্ীপন্মনাথ ভ্টীচার্য্য প্রণীত। 

৬কাশীধাম ব্রাঙ্মণসভা হইতে 

শ্রীগোগীচন্্র শর্মা সাংখ্যতীর্ঘ কর্তৃক, 

প্রকাশিত । 

০ 

শকাব্দাঃ ১৮৪৬। 



কাঁশীধাম, 

তারতধন্ম প্রেস্ হইতে 

শ্রীহ্েমে্রনাথ বাঁকচী দ্বার 

মুদ্্রত। 

গ্রাপ্তিস্থান__ 
* ৬কাশীধাম ত্রাঙ্মণনভা সোনা রপুরা, 

চৌরাস্তা বারাণমী । 

নিগমাগম পুম্তকাগার জগৎগঞ্জ 
বারাণমী। 



ভূমিকা 

[ প্রকাশয়িতাঁ একাশীধাম ব্রাঙ্গণ সভার পক্ষে সহকারি" সভাপতি 

মহ!মহোপাধায় পণ্ডিতরান শ্রীধুক যাদবেশ্বর তর্করত তট্াচা্থ) কষিসমরট 

মহোদয় কতৃক লিখিত | ] 

প্রমান মহামহোপাধ্যান্ব পল্মনাথ বি্াষিনোগ তৰসরন্বতী 

তটটাচার্ধা এম্ এ তীহার লিধিত চাঁরিটি প্রবন্ধ “আলোচনা'চতুষ্ং” 

নামে সক্ধলনপূর্বক ৬কাঈধাম ব্রাঙ্মণ সভার হত্ডে প্রকাশতার অর্পন 

করেন। ব্রাঙ্গণ সভা! একটি সাধারণ অধিবেশনে অধিকাংশ সত্যের 

মতেস্থির করেন যে ইহ সভা হইতে প্রকাশিত হওয়! বর্ততবা। এই 

“আলোচনা-চতুষ্ঠুঃ” "সমাজ হিতকর গ্র্থমালা”র প্রথম সংখ্যা, তাই 

ইহার একটি “ভূমিকা” ৬কাসঈধাম ত্রাঙ্মণ সতার পক্ষ হইতে লিখিত 

হওয়। আবগ্তক ) বিশেষতঃ এই পুস্তকথানিতে কতিপয় গ্রন্থ সমালোচিত 

হইয়াছে-_ইহাতে এমন কি বিষয় আছে যে অন্য *ত্রাঙ্গণ লভা” ইহার 

প্রকাশক হইতে পরেন, তৎপ্রদর্শনার্ধেও ভূমিকার প্রয়োজন। উহা 

লেখার ভার আমায় উপর অর্পিত হইয়াছে। ব্রা্গণ সতার অনুমত 

কার্ধ্য আমার পক্ষে অগ্রত্যাথ্যের--তাই এই 'ভূ্ধিক।' লিখিতে বাধা 

হইয়াছি। 

সঙ্বিত্র স্রাঙ্মণ বংশে জন্মপরিগ্রহ বলত! ্বধর্দশ ও সমাজের পরম । 

প্রমান থিস্তারিনোদ তবসরন্থতী খনিদিগের প্রবর্তিত ব্ব- 

শ্বার বিরুদ্ধে কোনও কথ| সহ করিতে পারেন না) প্রায়শঃ হখাশকি 

 ্রতিযাদ ' করি, থাবেন। উদাহয়ণচ্ছণে তৎপ্রসীত “বৈজানিখের 
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্রাস্তিনিরাস” ও “হিন্দ, বিবাঁহসংস্কার” এই পুন্তিকান্বয়ের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে; এ ছুইথানিও গৌহাটি সনাতন ধর্টুনভ। কর্তৃক প্রকাশিত, 

“সমাজসেবক পুস্তকাব্লী”্র অস্তভূ্ত হইয়াছে। 
এই চারিটি প্রবন্ধেও তিনি গ্রন্থ সমালোচন। ব্যপদেশে হিন্দ,ধর্শ 

ও সমাজের বিরুদ্ধভাবের ও কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন | 

নুশিক্ষিত যুবকধুবতীর বিবাহের ফল মন্দ ) ইহাই দেখাইতে যাইয়া 

কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথ “চোখেরবালি” ও ““্ঘরে বাইরে” লিখিয়াছেন ) একথা 

আমি প্রবন্ধান্তরে ব্লিয়াছিলাম। পরন্ত শ্রমান্ বিদ্াবিনোদ ততসরন্বতী 

মনে করেন, আধুনিক কতিপয় পাশ্চাত)লেখকের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ 

এ দুই উপন্তাসে পরকীয়। নারীর সহিত অপর পুরুষের আবিল প্রণয় 
প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণন! করিয়া সমর ঘোরতর অনিষ্ট করিয়া 

ছেন। তাই শ্রীমান্ স্বল্লাক্ষরে অথচ তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ 
করিয়! সমাজের হিতসাধন করিয়াছেন। 

১ প্রসিদ্ধ নাটাকার ৬ৰিজেন্্রলাল রায় *দীতা” নাটকে পৌরাণিক 

চিত্রের সন্মান রক্ষ। করিতে পারেন নাই--বরং শ্ীরামচন্তর, বশিষ্ঠ প্রভৃতির 
চরিব্র মলিন ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। ভারতের নরনারীর পক্ষে 

ইহা একান্ত অসহনীয়। শ্রমান্ বিদ্ভাবিনোদ তন্বসরম্বতী প্রতিবাদ- 

পূর্বক দ্বিজেন্্লালের কল্পনার অসারতা! প্রদর্শন করিয়। সমাজের 

 ধন্কবাদার্থ হইয়াছেন। | 

*পণ্ডিত শিবনাথ শন্বীর «আত্মচরিত” সমানোঁচনায়ও শ্রীমান্ : 
দেখাইয়াছেন, কিরূপে সংস্কৃতি কলেজের লব্প্রতিষ্ঠ ছাত্র সমাচার 

মাভাপিতার সন্তান শিখনাখ, [শান্তী পথিতরষ্ট হইয়া ত্রান্মসমাজের 
দিকে ভিডিয়াঁছিলেন--পৃতসধিলা! আ্রোতস্বতী পরিত্যাগপুর্ধধক এক 

. ঘগতৃফিকার পশ্চান্ধাবন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ত্রাঙ্ষমমাজের 
উৎপত্তি গ্রমার ইতাদিরও ইতিহাস বর্ণনপূর্বক ইহা! যে কোনও মৃহান্ষন 



এস -..- 

নি 

প্রবর্তিত পন্থা নহে তাহা বিশদ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা পাঠ 
করিলে অনেকেরই চক্ষুকুনমীলন হইবে; তাহাতে সমাজের উপকার 
সাধিত হইবার কথা । 

মাইকেল মধুছদন দত্তের জীবনচরিত লেখক শ্রমুক্ষ যোগীজ্নাথ 

বন্ধ *পৃর্থীরা্” ও শিবাজী” এই ছুইথানি মহাকাধা লিখিয় প্রশংসা- 
লাভ করিয়াছেন । কিন্তব এ কাবাঘয়ে-বিশেষতঃ “পৃথীরাজে”-হিন্দ,র 

পতনে॥ কারণ নির্ণ্ করিতে গিয়া তিনি সনাতন ধর্ের ভিত্তিস্বরূপ 

বর্ণভেদ ব্যবস্থার-_-তথা আরে! দুই একটি বিষপ্্ের--প্রতিকূল সমালোচন! 

করিয়া তাহার মনোহর কাব্যখানি হিন্না,র নিকট বিষ মিশ্রিত অমৃতের 

্যায় অনুপাঁদেয করিয়! ফেলিয়াছেন। শ্রীমান্ বি্চ/বিনোদ তবসরন্বতী 

কবির প্রতি বথেষ্ট সন্মাননা প্রদর্শন করিয়াও এরূপ দোষের উদঘাটনপূর্ব্বক 

সমাজবিরুদ্ধ কথার প্রতিবাদ করিয়া হিন্দ, সাধারণের সভাজনভাদল 

হইয়াছেন । 
এ মকল “আলোচনা” একটু বিশেষ্বও রহিয়াছে। ইংরেজীতে 

“এম এ এবং সংস্কৃতে “বিদগ্ভাবিনোদ” শ্রীমান্ তবসরম্বতীর ন্যায় সব্যমাচী- 

প্রবন্ধমালা একদিকে যেমন অধুনাতন পাশ্চাত্য মোহাবিষ্টের চৈতন্ত 

সম্পাদন করিবে-_-অপর দিকে তেমনই ইংরাজীসা হিত্যানভিন্ত ত্রাঙ্গণ- 

পঙ্িতগণেরও নিকটে নূতন তথ্য প্রকটন হেতু উপাদেয় বলিয়া 

সমাদৃত হইবে। 

৮কানীধামন্থ ব্রাহ্মণ সভা ঈদৃশ গ্রন্থের প্রকাশপূর্বক "সমাজ হিতকর: 

র্থনালা*র প্রবর্তন করিয়| অভিনন্দনীয় হইলেন। ইতি 

প্রীষাদবেশ্বর শর্মণঃ | 





ঘুখবন্ধ 
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কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি” ও “ঘরে বাইব এই ছইটি 

উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচন! প্রথমতঃ “উপাসনা” পত্রিকায় প্রকাশিত 

হয় (আধাঢ় ১৩২৪), তাহ। *হিতবাদী* পন্ত্রে (৪ঠা শ্রাবগ ১৩২৪) 

উদ্ধত হইয়! পুনঃ প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় দ্বিজেন্্রলালের “সীতা” 

নাটকের সমালোচন। প্রথমতঃ গৌহাটি শাখা সাহিত্যপরিষদে তৎপর 

কলিকাতা সাহিত্য সভায় পঠিত হয়; তাহা “সাহিত্য-সংহিত।” 

পঞ্জিকায় (১৩২৬ শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ) প্রকাশিত হয় এবং তৎপরে 

এডুকেশন গেজেটের কয়েক সংখ্যায় উদ্ধত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হয়। 

পর্তিত শিবনাথ শাস্্ীর “আত্মচরিত” সমালোচন| প্রথমতঃ “এডুকেশন 

গেজেটে” ধারাবাহিক ভাবে € ১৩২৩ সালে) প্রকাশিত হয়-_তাহ 

হইতে উদ্ধৃত হইয়। “ক্রাহ্মণসমাজ”, পত্রে (ফাল্গুন-চৈতর ১৩২৬ ও বৈশাখ 

১৩২৭ সালে ) পুনঃ প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত যোগন্দ্রনাথ বন্ধ প্রণীত 

“পুরধীরাজ* ও “শিবাজী”--এই ছুই মহাকাব্যের আলোচনা প্রথমত 

»গোহাটি শাখা সাহিতা পরিষদে, তৎপর কঙ্দিকাতা সাহিত্য সভার 

| পঠিত হয় এবং “সাহিত্য* পত্রে (১৩২৯ জৈষ্ঠ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। 

এই 'আঁলোচনাগুলি প্রত্যেকটি এভাবে একাধিক সভায় অথব! 

একাধিক পত্রিকায় সমাদূত হইয়াছে দেখিয়। উৎসাহিত হহয়। সনাতন 

হিন্দর্গমাক্রের যৎকিঞ্চিৎ হিত হইতে পারে এই আশয়ে ঈষৎ সংশোধন 

পুরঃনর পুস্তকাকারে ুনরুক্িত কর! হইল । সমাঁজ-কিতৈধী স্ধীগণ 

ইহ! পাঠ করিয়া যৎসামান্ত পরিতোধ লাভ করিলেও কৃতার্থ বোধ করিব । 



& 1৮/০ 

৬কাশীধাম ব্রাহ্মণসভার কতৃপিক্ষীয়গণ এই ক্ষুপ্র পুস্তকখানি 
তাহাদের প্রকাশয়িতবয “লমাজ্জসেবক গরম্থমালা”র অন্তভূক্ত করিয়া এই 
লেখককে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন; আমি তীহাদের-_বিশেষতঃ 
ভূমিকালেখক পৃজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক ধাদবেশ্বর 
তর্করত্ব ভট্টাচার্য্য কবিসমাট্ মহোদয়ের_-নিকট সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিত 
করিতেছি । * ইস্তি-_ 

৪৫ নং হাউস্কটর, ৬কাঁশীধাম-_ | 

৮. আ্রীপন্সনাথ দেবশর্্ণঃ।. 
অক্ষয়তৃতীয়া, শকান্দাঃ ১৮৪৬। ) ্ 



রবীন্দ্রনাথের ছুইটি উপন্যাস! 
(চোখের বালি ও ঘরে বাইরে) 

ইঞঃপূর্বের ছুই এক স্থলে আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্রিরুদ্ধ সমালোচন। 

করিয়াছি-_-এবং এই বর্তমান প্রবান্ধেও কবির তথাপি প্রথমেই 

বলিয়। রাখি যে তিনি জগন্মপ যে গৌরব অর্জন 'করিয়াছেন তজ্ন্য 

প্রত্যেক বাঙ্গালীরই তিনি ধন্তবাদের পার । তাহার গ্রতিভা 

অসাধারণ__লিখিবার ক্ষমতা অনুলশীয় । কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় 
উাহ!র এই প্রতিভা ও ক্ষমতা হিন্ুসমাজের কোনও উপকারে লাগে 

নাই-বরং ঘোরতর অনিষ্ঠই তদ্ারা সাধিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 
এই জন্য শ্বতএব সম্পূর্ণ অপরাধী একথা বলিতে পারি না; তিনি 

ব্রাহ্ম-ন্বরুতডঙ্গ নহেন-_ আজন্ম । ব্রাঙ্মেরা সনাতন সমাজের বিদ্রোধী। 

হিন্বুর উপাদনারীতি, সামাজিক প্রথা ইত্যাদি সমস্তই তাছাদের প্রতিবাদের 

বিষয়। মুর্তিপৃজা, জাতিভেদ, গুরুবাদ, ব্রাহ্ম-দৈব-আর্যবিবাহ, খাদ্যা- 

খাছ্থবিচার, মৃতের পিগুদান, প্রভৃতি যাহা কিছু হিন্দুর বিশেষত_- 

এন কি সংস্কৃতভাধায় ধর্ধকার্য। সম্পাদন__সমস্তই তুলিয়া দিতে হইবে__ 

' এই তাহাদের প্রোগ্রাম । সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের 
- পিতা স্বর্গীয় দেবেন্্রনাথ ঠাকুর অনেকটা প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী 

ছিলেন-__রবীন্দ্রনাধেত্ব প্রথম প্রথম খদিকে কিছুটা পক্ষপাত আমর! 

দেখিতে পাইতাম । কিন্ত এখন তাহার সেই সকল সংস্কার ভ্রেমশঃ 

টর্দপ পাইতেছে বলিয়াই বোধ হয়। বিশেষতঃ নারীজাতিস্বন্ধে 

(তিনি নব্য ইউরোপীয় ভাব আমদানি করিয়া সঙ্গাজকে ধ্বংসের পথে 

ন্মগ্রলয় করাইিতে প্রবৃত্ধ হইয়াছেন । 



২ , আলোচনা চতুষ্টর । 
পিস সপ সা ৬০ ১পসিপসিত সলাত লি লি তাপ সপ পিপি পা পাস পাপা সপ সপ সপ ১ পাপা সত সি সতিপাস্পা স্পা সি সপ পাপ সি সিল সি সি সি সা ৯ নিপা সি 

আজকাল স্ত্রীলোকেরা ল্লেখাপড়া শিখিতেছেন ? তাহ ভাল কি 

মন্দ বলিব ন1--এস্থলে তাহ। আলোচনার বিষয়ও নহে । বাঙ্গালাভাষায় 

লিখিত উপন্যাসাদি তাহারাই পাঠ করেন। বঙ্কিম লাবু *বিষবৃক্ষে” যে 

গরল আনিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের কোন স্মেহভাজনেরও নাকি 

শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল! বোধ হয় ইহা ভাবিয়াই__“দেবী- 

চৌধুরাণী তে বক্ষিমবাবু সপ়ীর ঘরেও নিষ্কাম ভাবে কিরূপে থাক 

যার সেই চিত্র দেখাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । অতএব স্মাজ- 
হিতৈষীকে সাবধান হইয়া গল্পে নারীচবিব্রঅস্ষিত করিতে হইবে । 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার গল্পে, বিশেষতঃ 'চোখের বালি” ও “ঘরে- 

বাইরে তে যেরূপ উচ্ছ.জ্খল রমনীচিত্র স্বীকিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যুৎ 

তাবিয়। শিহরিয়। উঠিতে হয় । তাহার চিত্রের নমুনা দেখুন। “চোখের 
বালির মহেন্ত্র এম, এ, পাস্; আবার মেডিকেল কলেজের উচ্চতম 

শ্রেণী পর্ধ্স্ত উঠিয়াছে। ভদ্রঘরের ছেলে, বিষয় সম্পাত্ততেও মন্্ান্ত। 
বাড়ীতে রূপদী নবযৌবনা পতিপ্রাণ। পত্থীও রহিয়াছে । বিনোদিনী ও 
ভদ্রপরিবারের কন্তা-_বাল্যে মিশনারী মেম রাখিয়া পড়াশুনা ও 

কারুকার্ষেয সুশিক্ষিত] | বিবাহও অধিক ধয়সেই হইয়াছিল--তবে 

দরিদ্রের মেয়ে বলিয়া রোগগ্রন্ত শ্বামীর হন্তে পড়িয়া অন্নবয়সে বিধবা 
হইয়াছে; দূর্ভ/গ্যের প্রেরণায় মহেন্দ্রের ঘরে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে।, 
এমন অবস্থায় বিনোদিনীরই বা মন বিচলিত হইবে কেন ?- তাহা 
হইলে শিক্ষাীক্ষায় ফল কি? তথাপি আমরা হতত1গিনী বিনোদিনীর 

ইন্জিয়-চাঞ্চলা না হয় উপেক্ষাই করিলাম । কিন্তু উচ্চশ্রিক্ষত, বিবাহিত 
মহেত্র এভাবে কেন মজিবে? আর ইন্দিয়ের বেগই বা কেমন! ঘরে 
বে বৃদ্ধা মাতা আছেন দেদিকেও হশ নাই-_উন্মপ্ের স্তায় বিনোদিনী 

..শব্যাপাঙ্থে উপস্থিত। খিক্ শিক্ষার-থিক মুতের! ততোইধিক 
শক অহনার ১. 



রবীন্দ্রনাথের দুইটী উপন্টাম*) ৩ 
প্সিপাি পাস কাাসপিতিসিতাসি তাস্মিতি সিত 

আবার “ঘরে-বাইরে?তে কি চিত্ত প্রদশিত হইয়াছে দেখা যাউক। 

 বিমলা বড় ঘরের বধূ । স্বামী কলেজে এম্ঃ এ, পর্যন্ত গড়া, ধনী ও 

জমিদার । বিমলাঁ রূপদীও নহে তথাপি এতাদুশ পতিসৌভাগ্য 

ঘটিয়াছে। অতানুরক্ত পত্তি বিমলাকে (বিনোদিশীর মতই) মেম 

রাখিয়। লেখাপড়ায় সুশিক্ষিতা করিয়াছেন । অথচ, সন্দীপচন্ত্রের 
দু একটা বোশ্ল-চ।ল শুনিয়াই এই বিমল! উহার কাছে» মাত্মসমর্পণ করিয়া 

ফেলিল | ভরি হরি, ঘরের বৌকে বাইরে টানিয়া আনিতে না 1 আনিতেই 

এই পর্যন্ত! পরিশেষে দেই স্বামী নিখিলেশ নির্বিকার- চিত্তে শুনিল, 

সন্দীপ সচ্ছনে নিজের পত়্ীকে বন্দে প্রিয়াং বন্দে মোহিনীং, বলিতে 

লাগিঙ্প! আর পত্রী নিজের অলঙ্কারের বাক্স সম্দীপের হাতে 

তুলিয়া দিল! ! 
লেখার ভিতরে আমরা লেখককে দেখিব; লেখকের চেহারা! 

দেখিয়া বা তীহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমর! তাহার সম্বন্ধে স্থ-কু 

ধারণ! না করিয়া লেখ! হইতেই তর্দীয় জীবনেরও আভাম 

পাইয়া! থাকি | রবীন্দ্রনাথ এখন বৃদ্ধ--এই বয়সে পরবীয়ার প্রতি এত 

আবেগবিশিষ্ট চিত্র এইরূপ প্রায় নগ্রভাবে শকিয়া দেখানট! কেমন 

দেখায়? তিন তো তাহার কোনও কোনও স্তাবকের.নিকট “খধি” 

বলিয়া আখ) পাহয়াছেন, ইহাই কি *খধি'উচিত কর্ম! বঙ্কিমবাবু 

তে খাষ-টিষি কিছুই ছিলেন না-__পঞ্চাশোর্ধে তিনি এতাদৃশ অশিষ্ট 

প্রণয়ের কথা দুরে থাকুক, পূর্বার।গপ্রদর্শক আদি রসের চিরও অক্কন 

কর! প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন । তাহার থেবনে অদ্কিত “কুন্দ' ব1 

. শৈবলিনী”তেও এতদূর উদ্দামতা ছিল না-ত!রপর উহাদের কি ভীষণ 

প্রান্থিশ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! আর বিমল| ও বিনোদিশী কি 

সহজে পার পাইল--যেন ৮ হয় নাই 11 রর কি খন, রি? 

ক|য়ে কে একট। নয়ন সের ৪8).31.2 33895088786 



্আালোচন। চতুষ্টয়। 
বলি পাপা পরী সি্পীসপি্পসিপি্পিক্প্স্ ২ পাপা পাতিলে পিপি পাশাপা

শি টিপা পলা পা ২ ভলা্ীপপাপপাশীতািসাশপ
াশিবাপাপাশপিপাি পিপ

ি 

কিন্তু তাহাত্য প্রচারিত মন্তু তো নুতন” নহে এসকল হাল আমলের 

ইবসেন্* প্রভৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র । রবীন্দ্রনাথের (ই দেশ- রী 

কোথায় গেল? তৎপরিবর্ধে আজকালকার বিদেশ ভক্তি কি অরুস্তদ ! 

তবে ভরসার একটা কথাও আছে। “ঘরে-বাইরে"তে রখীন্ত্রনাথ 

কোথায়, এ বিষয় নিয়া বিতর্ক আছে--গন্দীপে ও নিখিলেশে তাহাকে 

মধে মধো দেখ? যায় বটে-_কিস্ত আমার ধারণ তিনি “বিমলা?তে 

কাছেন। নিখিলেশ বর্তমান ধরণে সুশিক্ষিত কিন্তু সনাতন রীতিনীতিত্থে 

আস্থাহীন সমান্ধ-_-“বন্গবাগী। যাহাদিগকে 'বাবু আখ) দিয়াছেন? তাহ।- 

দের সমা্গ। যন্দীপ সেই ইব্সেন্ঃ ৮০, নিটশে এগ কোং প্রচারিত 

ইউরোপীয় বর্তমান চটকদার সভাতা । সন্দীপ ও নিথিষেশে বন্ধুতা? 

__ আমাদের বাবু সমাজ (যাহাতে ব্রাহ্ম আছেন, বিলাতফেরত 

আছেন এবং হিন্দু সমাজের তথাকথিত বড় লোকেরাও আছেন ) 

এবং ইউ্টারোপীয় সাভার মধোও বেশ গৌহার্দ। রবীন্দ্রনাথ এই 

সমাজেরই মধ্যে লালিত পালত। বিমলা যেমন নিখিলেশের গৃহে 

সংবদ্ধিহা । বিমলা পূর্বে সন্দীপের নাম শুনিয়াছিল বিস্ত যেই তাহার 

সাক্ষাতে সন্দীপের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা হইল, সেই একেবারে আত্মসমর্পণ 

করিয়া ফেলিল। রবীন্দ্রনাথ আজ পাশ্চাতা সভ্যতার মোহে মুগ্ধ ; 

এখন রবীন্ত্ররূপী বিমল! কিছুদিন “বাইরে, বেড়াইয়া আনুন, তারপর 

ভগবদিচ্ছ! থাকলে পুনরায় ঘরে আয়! তাহার প্রতি টি 

নিখিলেশরূপ বাধু সমাজের অঙ্কে আশ্রয় লইবেন। 

রবীন্দ্রনীথ ক্রমশঃ হিন্দু-আদর্শের নিকটে কিরূপ অধোগত বোধ 

ইইতেছেন তাহার একটু নমুনা এই সয়ালোচ্য ছুইখাঁনি পুস্তক হইতেই 

দেখা বাইবে। “চোখের-বালির পরে "ঘরে-বাইরে লিখিত 
শপ পাপী শীত 

সাপ পাপ পিপিপি পাশপাশি 

রর ডং কথা৷ মা বাতি জার তিন এ মেন 



রবীন্দ্রনাথের ছুইটি উপন্যাস | $ 
২৪৯ লাস, 

হইয়াছে । 'চোখের-বাল'তে বরং অন্রপূর্ণার ন্যায় ত্রদ্ষচারিণী বিধবা 

পাই--আশালতার হ্যায় পতি গ্রাণা পত্রী পাই। সুশিক্ষিতাও অপেক্ষাকৃত 

অধিক বয়লে বিধবা, বিনোদিশী ব্রহ্মচ্। খোয়াইয়াছে বটে, কিন্ত 

লেখাপড়া 'অশিক্ষিত অন্নপূর্ণা ১১ বংসর বয়ে পতিহীনা হইয়া 

বৃদ্ধবয়সেও বলিকেছেন “আমার স্বামী এখন যাহার মধে) আছেন সেই 

ভগবানের কণা ভাবি*। হায়, তখনও যে রবীন্দ্রনাথ আপন প্রপিতা- 

মহের* সমান্ষের *£* অনেকটা দেখিতেন ! তারপর “ঘরে-বাইরেতে 

ছুইটি বিধবার ছবি আকিয়াছেন, বিমন্কার জবানবন্দীতে প্রথম 
পরিচ্ছেদেই তাহ। দেখিতে পাইতেছি। "আমার বড় জা যিনি জপে 

তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ঙ্কর সাতিক, বৈরাগ্য তার মুখে এত বেশি খরট 

হঠত যে মনের জন্তে সিকি পয়সা বাব থাকত না” “আমার 

মেজ জা অন্য ধরণের ছিলেন৷ তর বয়ন শল্প--তিনি লাতিকতার 

ভড়ং করিতেন নাঁঁ_বরঞ্চ তাঁর কথাবার্থায় হাসিঠাট্টায় কিছু রসের 

বিকাঁর হিল 1 যেসব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন, তাদেন 

রকম লকম একেবারেই ভালো নয় ৮ 

রবীন্দ্রনাথ যে বলেন কোনওরপ উদ্দেপ্ত দ্বার পরিচালিত না [হই 
কেবল 'আট”'ধর খাতিরে তিনি "ঘরে-বাইরে, লিখিয়াছেন* একথাট| 

বুঝিতে পারিলাম না। উদ্দেশ্যবেহীন কার্য্য কেবল দুইজনে করিতে 
পারে-_এক স্বয়ং ভগবান্ অপর, তীহাকেই দর্শনশান্তরে স্্িব্যাপারে . 
যাহার সঙ্গে তুলন! দেওয়া হইয়াছে, উন্মত্ত বক্তি। রবীন্দ্রনাথ “ফি! 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন, এখনও অবশ্তার হন নাই--তবে বাঙ্গালার মাটিতে 

যেন্সপ অবতারের আমদানি দেখা যায় তিনি যে কালে না হইবেন, 

এ* সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে পিতামহ “প্রন্স্ঠ লমাজ-লংঙ্কারক 
 ব্বামমোহন রায়ের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোবক ছিলেন এবং তাহার পদাক্ষানুমরণে 

(বিলাতেও পিযািলেন। 

পটপস্মস পিস পরি পট ৫ পাসে পা পি পে রা লাস 



৯ আলোচনা চতুষ্য়। 
চা 

কে জার্ধে? এবং তিনি অপরটাও নহেনঃ নিশ্চয়। তাঁই কেবল 

আর্টের ব্যাপার, উদ্দেগ্ত ইহাতে কিছুই নাই, একথা বলিলে আমরা 

/ বিশ্বাম করিতে পারি না । সন্দীপ চিত্রে তিনি কোন স্ুপ্রসিদ্ধ বককাঁকে 

প্যারোডি” করিয়াছেন এবং নিজের কর্মমবিমুখতাঁর অনেকট! উহার স্্ধে 

চাঁপাই়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাহার প্রকৃতি যে মনুয্য-থুলত 

দুর্বলতা, এখনও. গড়াইতে পারে নাই, এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হই- 

তেছে । আবিল প্রণয়কাহিনী কিরূপ “টেন্টেলাইজ+ করিয়। দেখাইয়াছেন ! 

“বন্দেমাতরংএর বিরৃত-বিডুম্বনা করিয়া তিনি বঙ্ষিমচন্ত্রের স্মৃতির 

অবমাঁনন! করিয়। দেশের লোকের মনে আঘাত দিয়াছেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 

ভাগ্াবান্পুরুষ ; তাহার দোষাবলীও ভক্তত্তাবকদের নিকট গুণে পরিণত 

হইতেছে-_তীহার নিষ্ঠ)তোগীর্পবান্তাদিও খীসকল স্তাবক গীযুষময় 

প্রাসাদ বলিয়া! গ্রহণ করিতেছে ; খষি-গ্রচারিত সনাতন ধনু ও সমাঞ্জের 

উপর ক্রমাগত মুপগরাঘাঁত করিয়া থাকিলেও, তাহার ভক্কেরা তাহাকে 

খধির পদে অভিষিক্ত করিতেছে । 

কিন্তু প্রারস্তেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ প্রতিতাবান্-- তাঁহার লিপি- 

কুশলতা অসামান্ত-_বিশ্বময় তাহার নাম ডাক হইয়াছে, ইহাতে আমাদের 

শ্নীঘার কথা । সে অন্ত তাহার দোষ থাকিবে না এবং থাকিলে তাহ! 

দেখাইতে হইবে না, ইহ। কোনও কাজের কথা নহে। “বড়লোকের 

: দোষগুলিও বড় ধরণের হয়-. এসকলের অনুকরণ করিয়া যাহাতে 

অপেক্ষাকৃত অক্ষমতাবান্ সাঁধারণ-শ্রেণীর জোক অথঃপাতে না যায়, 
প্রত্যেক সমাজহিতৈষীর তাহা দেখ! উচিত। তাই নিতান্ত অগ্রীতিকর 

- হইলেও আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এহেন রবীন্দ্রনাথের দোযোদ্বাটন 

: কার্যে) হ্তার্পণ করিতে হইয়াছে । * | 



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দীতা। 

কবি দ্বিজেন্্রলাল যে আধুনিক হিপাঁবে একজন শ্বদেশপ্রেমিক 
ছিলেন এ বিষয়ে কেহই বোধ হয় সন্দেহ প্রকাশ কলিবেন না। তাহার 

“আমার দেশ” ইত্যাদি গান প্রকৃতই স্বদেশান্ুরাগের উদ্দীপক--আমর! 

তাহার নিকট এ নিমিত্বে কৃতগ্ত। তাহার “হাঁসির গান” ইত্যাদি 
দ্বারা তিনি সমাজকে আনন্দ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন--এ জন্যও তিনি 

আমাদের ধন্যবাদ । নাটাকারভাঁবেও তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যে এক গ্রকষ্ 

স্থান অধিকার করিয়! শ্মরণীয় হইয়।ছেন। তাই ইদানীং তাহার জীবন- 

চরিত ছুই খানি আগ্রছের লহিত পাঠ করিয়াছি। 

|  দ্বিজেদ্র লালের জীবন সম্বন্ধে বা তাহার অগ্তা্ত লেখার বিষয়ে 

আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাহার লেখনীতে পুরাণের 

চিত্র কিরূপ ফুটয়াছে, তন্বিষয়েই দুইচারি কথা তদীয় নাটক *সীতার, 

সমালোচন। উপলক্ষে প্রদর্শন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ 

“সীতা” সম্বন্ধে তদীয় জীবন-চরিত লেখক ও পরম মুহৃৎ করি 

শ্রীধুক দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, “সীতা নাট্কাব্য 
থানি বস্তৃতঃই বঙ্গ-সাহিত্যের একথানা অমূল) রত্বপ্ঘরূপ”|* পূর্বে 

একবার “সীতা? পড়িয়াছিলাম । এই সং্টিফকেট্খানি গড়িয়া পুস্চ 

ইহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি-_-তাছাতে দ্বিজেন লালের এই 
নাটক খানির সমালোচনা করিবার রিশেহ আবন্তকতা অনুভব 

প্ঞ্রিলাম। নিত কল 
৯ এমা (০০ এ 

৪ ছিদেরেমান £* পৃ) 



৮ আলোচনা চুষা | 

ত্বিজেন্র লাল এই নাটক থানির একটা ভুমিকা মি 

তাঁহাতে দেখা গেল_-ইহা পক্রিকাবিশেষে ধারাঁবাহিকরূপে প্রকাশিত 

হইয়াছিল--তখনই এই নাট/কাব্যের প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। 

তাই এই তৃমকায় তিনি তাদৃশ লমালোচনার উত্তরে একটা কৈফিয়ংও 

দিয়াছেন । কিন্তু তাহার আত্মপক্ষ দমর্থন সবেও অতীব দুঃখের সহিত 

বছিতে হইবে,যে, তিনি যেরূপ শিক্ষাশক্ষা লা করিয়াছিলেন-_ তাহার 

পক্ষে পৌরাণিক বিষয়ে হাত না দিয়া আধুনিক খীতিহাসিক অথবা 

কোনও অভিনব কল্পিত *বিষয়ে প্রতিভ প্রয়োগ করাই সমীচীন ছিল। 

আর্য শাস্ত্রে তাহার তেমন বিশ্বাদ ছিল নাঁ--রামায়ণ-মহাভারতের 

গ্রন্থকার সমাজের শিক্ষার্ে যে আদর্শ চিত্রাবলী প্রদর্শন করিয়া গিয়া- 

ছেন-_তৎগ্রতি তাহার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধ। ছিল না| অথচ পৌরাণিক 

বিষয়ে কাব্যনাটক লিখিবার নিমিত্ত যতটা সাধন আবশ্তক-_রামায়ণ। 

মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, সংস্কহ কাব্যনাটক ইত্যাধির সমাক্ 

অধ্যয়ন_ততট। তাহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ পুরাণ- 

মূলক কাব্যের ও নাটকের নায়ক নায়িকা-ইত্যাদি বর্ণনীয় পাত্রপাত্রীর থা- 

যথ ভাব-ব্যক্তির নিমিত্ত যতটা সহদয় অভিনিবেশের প্রয়োজন তাহারও 

জভাবই যেন আমর! তাহাতে দেখিতে পাই। ফলতঃ বিদেশে বাল, 

বিজাতীর শিক্ষা, সমাজের প্রতি বিদেষ, সতত বিজ্বাতীয় সাহিতোর চষ্চা, 

মগ্তমাংসভূয়ি্ঠ আহার, সমানধন্থা ব)ক্তিগণের বেষ্টনী-মধ্যে অবস্থান 

ইতাদি নানা কারণে তীহাকে পৌরাণিক বিষয়ে যথোচিত ভারতী- 

প্রয়োগে উক্তরূপ অযোগ্য করিয়াই তুলিয়া ছিল। তীহার অসামান্য 

প্রতিভা, প্রগাঢ় পা্ডিত), অমরিক প্রতি, দেলখোলা সরলতা। নির্ভীক 

,তেজস্থিত।, ও সর্বোপরি দেশের জন্তু একটা প্রবল 'টান+, এই সকলদ্বার 

তিনি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা ও আদরের পা হইলেও তাহার ওঁ জন- 

ছিকার চর্চার জনত আব তাহাকে ক্ষদা করিতে পারি দা রং রঃ 
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এ২০৯০ পি াস্পপিিতি পর 

তাহার মধ্যে মহত্বের ভাব সমধিক থাকায় এইরূপ ত্রুটি অধিকতর 

অমার্জনীয় ; কেন না তৎপ্রতি অনুরাগযুক্ক হইয়া অপরে তাহার এই 

দোষেরও সমর্থন ব্] অনুকরণ করিতে পারে । 

আমরা সমালোচনাচ্ছলে তাহার ভূমিকায় প্রদত্ত কৈফিয়ৎগর্পির 

বিচারই সর্বপ্রথম করিব । 'রামের চরিত্র-মাহাম্ঘ্য খর্ব করিয়াছেন।-- 

এই অনভডিযোগের উত্তর দিতে গিয়া দ্বিজেন্্র লাল বলিয়াছেন, “আমার 

বিশ্বা আমি তাহা করি নাই। মহষি বাম্মীকির রামায়ণে ভগবান্ 

রামচন্্রের চরিত্র যেরূপ বণিত আছেঃ তাহাতে" এইরূপ প্রতীয়মান হয় 

যে, রামচন্্র শুদ্ধ বংশমর্ধচাদার জন্য ীতাঁর বনবাস দিয়াছিলেন। তাহার 

উপরে তপোবন দর্শনচ্ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া 

আপিবার একট। নিষ্ঠ'র ছলনাও লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতিও এ 

দুইটীর একটি স্থলেও মহর্ষি বা্সীকির অনুসরণ করেন নাই। আমি 

বনবাস আখ্যান সম্বন্ধে ভবতৃতির পদানুনরণ করিয়াছি । এরূপ করায় 

আমার বিবেচনা রামের চরিত্র বাল্সীকির চরিত্র হইতে হীন না হইয়া 

মহৎই হইয়াছে।” + 

ইহার প্রথম উত্তর এই যে ভব্ভৃতি সীতার বনবাসে ঠিক বাল্পীকির 

পদান্সরণই করিয়াছেন । হিজেন্্র লাল ভবভৃতির উত্তর চরিত প্রণিধান 

সহকারে পাঠ করিয়াছেন কিন] সন্দেহ । এহ দেখুন ভবস্ৃতি লিখিয়া- 

ছেন $-- 

যৎ সাঁবিব্ৈর্টীপিতং ভৃমিপালৈ 

লোকশ্রেষ্টেঃ সাধু শুদ্ধং চরিব্রম্। 

মৎসন্বদ্ধাৎ কমলা কিংবদন্তী-- 

স্তাদেতশ্সিন্ হস্ত ধিঙ. মামখন্যম্॥ (উত্তর চরিত প্রথম অক) 

বিষগাসাগর মহাশয় চীকায় “চরিত্র অর্থ করিয়াছেন 'কুলম্। ; তৰে 

'শোকারাধদ! নিমিকে সীতা বর্জন করিতে হইবে হার পুথক্ উল্লেখ. 

পট 



১০ সালোচনা চতু্টয়। 
শী তিশিশনিপপিিীশিপতা অশশাশশিপাি্টীপ

্তিিতাপীপিিসপ পপাস্পিস্পিপিস্পিপস্পিসিপা পা স্পা পাপা পট পরী পরী এ শী পিপিপি 

বসতির উত্তর চরিতে ভৃয়োতুয়ঃ আছে) বাঘীকিরামায়ণে এই শবদটীর 
স্পট উল্লেখ ন! দেখিয়1 যদি প্রিজেন্ত্র লালের ভ্রম হইয়া থাকে তবে বলিব 

তিনি বাল্পীকির লেখ৷ তলাইয়। দেখিতে পারেন নাই, অর্থাৎ বান্মীকিপন 
কি “স্পিরিট? তাহা বুঝন নাই। নীতা নিষ্পাপা রাম তাহা জানেন-_ 

্রাতৃবর্থকেও বলিয়াছেন ; তবে কলঙ্ক আসিল কোথা হইতে? গ্রজাবর্ 

সীতার অপবাদ ঘোষণ। করিতেছে, * তাহাদের কথা ফেলিতে পার] 

যায় ন', উহাদের 'ইন্নান্বর্তন করিতেই হইবে-_নচেৎ কলঙ্ক স্পর্শিবে-_ 

বংশের সুনামের হানি হইবে, তাই সীতাকে বর্জন কৰিতে হইবে। 

জনমতের প্রতি এই যে রামের মর্্যাদাভাৰ ইহাতেই রামকে আদর্শ 

.ভূপতিরূপে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে ; আজিও “রামরাজত্' প্রবচন 

রূপে সমাদৃত রহিয়াছে। 
তারপর তপো বনদর্শনচ্ছুলে নির্বযাসনার্থ প্রেরণ ভবভূতিও লিখিয়া- 

ছেন। উত্তর চরিতের প্রথম অঙ্কের শেষাংশে আছে। 
“প্রবিশ্ দুমুথেঃ | দেবি কুমার-লঙ্মণো নিবেদয়তি সঙ্জোরথ: 

আরোহতু দেবী। সীতা ইয়ম্ আরোহামি |” তারপর তপোঁবন, রঘুকুল- 

দেবতা গ্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া সীতা রথারোহণার্থ গমন করিলেন। 

* সেই অপবাদ কি প্রকার তাহার প্রতিও এ স্থলে দৃষ্টিপাত 

আবশ্তক -- | 

কীদৃশং হৃদয়ে তন্ত সীতসম্তোগজং সুখম্। 

অঙ্কমারোপ] তু পুরা রাবণেন বল্াদ্ধতাম্॥ 

লঙ্কামপি পুরীং নীতাঁমশোকবনিকাঁং গতাম্। 
রক্ষলাং বশমায়াতাং কথং রামো৷ ন কুৎসাতি ॥ 
অশ্মাকমপি দ্লারেযু সহনীয়ং ভবিষ্যতি। 
যথা হি কুরুতে রাজ। গ্রজাপ্লদ নুবর্তৃতে ॥ উত্তর কাঁও,৫৩ সর্গ। 

ইহা হইতেও সীতাপরিতাগের কারণ বুঝা যায়। এতদবন্থার 

 লীডাবর্ছন ভিন দদাম্শ বুপতি রামচন্্রেয় উপায়ান্তর ছিল না। . : 
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ইহাতে কি বুঝায়? সীতা যে নির্বসিতা হইয়া চলিলেন স্পষ্ট 

, কথ! আছে কি? ফলতঃ একথাট। গোপন করাই আছে। বাল্দীকির 

রামায়ণেও তাই আঁছে। লক্গণ এ কথাউ! গোপন রাখিয়াছিজেন। 
মনে রাখা উচিত যে উত্তর চরিতে, তথা রামায়ণে, ইতঃপূর্মে 

রামের সঙ্গে কথা৷ ছিল, সীতা গঙ্গাতীরে 'তাপোবনদর্শনে যাঁইবেন । 

বাল্্রীকির আশ্রম গঙ্গাতীরে, গল্লাতমসার সঙ্গমন্ত্লে। তাই 

_ ম্নেখনে প্রেরণের বন্দৌবস্ত হইতেষ্টছিল, তবে নির্বাসনের কথাট! 
অধে'ধ্যায় না বলিয়া তপোঁবনে বলাই রামেরুঈপ্লিত ছিল। ইহাতে 

এমন কি 'নিষ্ঠ,র ছলন। হইল, বুঝিতে পারিলাম ন। | 
অযোধায় নির্বাসন আক্রা সীতার কাছ হইতে গোপন রাখাটা 

অতীব লঙ্গত কাপ্পই হইয়।ছিঙ। দ্বিজেন্রুলাল সেটা না করায় কৌশল্যা 

আসিয়া রামকে একপ্রকার “মাথার কীরা' দিতে লাগিলেন যাচাতে 

রামের সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়; পরিশেষে রামচন্দ্র মাতৃনির্দেশে শীতানির্বাসন, 

ব্যাপার ক্ষাস্ত রাখিতে বাধ্য হন। ইহা হইলে রাম রাজত্বে কলগ্কই 

আমিত। ফলকথ। কিয়ংক্ষণ মন্ত্রগুপ্তি রাখাতে রামের কোন* পাপ 

হয় লাই--বরুং এতত্বারা তিনি নানারূপ বিদ্র বাধার হাত এড়াইত্ে 

গারিয়াছিলেন। 
রামের চরিত্র দ্বিজেন্রলালের পুস্তকে অনেকটা হীন হইয়া 

পড়িয়াছে। বাল্ীকি নানাস্থানে দেখাইয়ছেন সীতার প্রতি রামের 

কি প্রগাঢ় প্রেম । ভবভৃত্তি উত্তরচরিতে রামকে একটু ছূর্বল-চিত্ত 

করিয়! থাকিলেও সেই প্রেম যে কত গভীর তাহা দেখাহয়াছেন। 

বাহ্মীকি সীভাহরণের পরে রামকে সীতার জন্ট সুঝছ বিলাপ করাইয়া 

1 প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাই উত্তরকাণ্ডে সীতাবজ্জনের পর আর 
রং নুতন করিয়। দেখান নাই--তথাপি এমন ধে কর্তব্যপরায়গ ভূপতি 

তিনিও চায়িদির শোকে প্রজার কাধ) করিতে পারেন নাই, এইমান 



১২  আলেচন! চতুষ্টয় । 

জানাইয়াই রামচন্ত্রের হদয় বেদনার পরিমাণ বুঝাইয়াছেন । ন্বর্ণময়ী 

শীতামৃত্তি নির্মাণত্বারাও রামচন্দ্রের অত্যছ্ূত পত্ীপ্রেম স্থচিত হইতেছে। 

এতাদশ প্রেমাম্পনকে আপনা হইতে বিসর্জন করা যে রামের কতট। 

স্বার্থত্যাগ তাহ। দ্বিজেন্্রলাল বুঝিতে পারেন নাই, ইহা দুর্ভাগের বি্ষয়। 

গুরু বশিষ্ঠের সনির্বন্ধ আদেশে লীতাকে রাম বনে দিয়াছিলেন-বরং 

সীতার হইয়। বশিষ্টের সঙ্গে তর্ক পধ্যন্ত করিয়াছিলেন এইটুকু দেখাইয়! 

ভবজেম্ছলাল রামের মাহাস্্। যথেষ্ট খর্ব করিমাছেন। “মাক্তা গুরণা 

হাবিচারণীয়া» এইরূপ গুরুতক্তির বশীভূত হুইয়াও যে রাম চলিয়ছেন 

তাহাও বলতে পারি না। কৌশল।ার মন্ুরে|ধে সীতার নিব্বাসন আল্ঞা 

তিনি রদ করিয়া! গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । 

আবার গুরু যখন দারপ্রিগ্রহ করিতে বলিলেন তখন কঠোর তাবে 

তিনি গুরুর আঙ্জার প্রতবাদ করিয়া আপন জের বজায় বাখিয়াছেন | 

গুরুভক্ত রামের বিড়ম্বন। এইথানে শেষ হয় নাই। গুরু যখন সীতাকে 

শ্রাহ€গ করিতে আদেশ করিলেন, তখন প্রজারঞ্জন রাম প্রজাদের 

রী রি 8১২৪ নিত 

অন্তিত্ই ভূয়া গেলেন প্রজাদের মন তইতে সীতাব্ষয়ক অপবাদ 

দু করিবার জন্য বশিষ্ঠ বা বান্মীকিকে একটুকুও অনুরোধ করার 

গ্রয়োজনীয়ত! রামের অন্তঃকরণে উদিত হইল না। তথনই বাল্মীকির 

আশ্রমের দিকে ধাবমান হইলেন, অঙ্থমেধের কথ আর শুনাও গেল না। 

তারপর সেখানে গিয়া লবকুশেরস ধান করিলেন-কুশ আসিয়া যথারীতি 

প্রণাম করিল) লব কিছুতেই ঘাড় নুয়াইবে না, গুরু বাল্সীকর 

কথাতেও ন!--প্রত্যুত এক লেক্চার্ ঝাড়িয়া বলিল-_. 

“পিতা রামচন্দ্র পৃথিবীর পতি তুমি নরোত্তম 
তুমি বীর তুমি? ধর্খপরীয়ণ? নিষ্ঠ,র নির্মম । 

খিক কাপুরুষ । ধিক তোমার পাপের নাই সীমা । ইতাদি 2 টি ১ খু 
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দ্বিজেন্দ্রলাল ত্বায়ের 'সীতা, । ১ 
পাছি পিসি এসপি ৫১ তি পাসিরাস্মপসিাস্টিতা৯সিপাসি পি পাস্তা পিসি পা, পাপাসিাাসপিাসপাাস২পভসণিশাসিসিসিসপাসিিসিিসত৯ 

এমন সুমিষ্ট উক্কির উত্তরে রাম ঝি কহিলেন, শুমুন-- 

পুরযুগ্য মধে) তৃই শ্রেষ্ঠতর লব” ১২০ পৃঃ। 
অহে' বিড়ম্বনা 'আর কাহাকে বলে? রাম! রাম!! ইহাই 

দ্বিজেন্ত্রলাল অষ্কিত রায়চিত্র । যে মহাপুরুষের চু্তিদশন ও শবশ্রবণ 

মাতে যুধ্যমান লব-স্তবভূতির লব--উৎকট বীররসাভিনয় হইতে | 

শাস্তিরদে আগ্নাত হইয়! নর হইয়া গেল--সেই লব, দ্বিজেন্দরগরেজের লব- . 

রামচন্ত্রকে অপমান করিতে আর কসুর করিল না। দু একঘাষে 

বসায় নাই সে বোব হয় পিতা দশরথের পুণ/ফলে ! হরি হরি !! 
রামের আকৃতিটাও কি ধ্রিজেন্দ্রলাল “হম্পো।ন্বং, করিতে পরিলেন না? 

শূদ্রতপস্থীর প্রাণন্ড একটি গঠিত কার্ধ। বলিয়া বিজেন্্লালের 
ধারণা--গঠিতহ সম্বন্ধে পশ্টাৎ আলোচনা করা যাইবে । নাটকের 
প্রতিপাদ্য বিষয় সীতার করুণ অন্ত)অীবন,-শৃদ্রব্ধ কার্ষ)টার সঙ্গে 

ইহার সম্বন্ধ কিছুই নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল অনায়াসে ইহ! ছাড়িয়! দির] 

রামচন্দ্রের হীনতার মাত্রাটা একটু কমাইতে পারিতেন। তাতে 

করেনই নাই, অধিবন্ত বিষয়ট|কে, অধিকতর বীভৎস করির'র জন্তু 

রামারগবিরোধী ছু একট! ব্যাপার ইহ;তে মন্লিবিষ্ট করিয়াছেন । শৃদ্রকে 

'শৃ্রকরাজ? করিয়। তাহাকে ঘৌম্যার্কৃতি পক্ককেশ শান্সজ্ত সন্ত্রীক 

বানপ্রস্থাবম্ী সাজাইয়াছেন। রামায়ণে আছে, শুদ্রকে কৃচ্ছ- 

তপোনিরত দেখিয়া তাহার পরিচয় প্রাপ্তিমাত্র বধ করিয়া রামচন্ত্ 

ত্রাঙ্মণশিশ্তকে জীবিত ও দেবতাগণকে সন্ত করেন। দ্িজেন্রলাল 

&ঁ সোল্ন্যাকৃতি শুত্রকেশ শূদ্রকরাজের প্রাণনাশের পূর্বে তাহার সঙ্গে 
রামের এক বিষম তক বাধাইয়া দিয়াছেন--আবার শৃদ্রকরাজের 

শ্ী্ার পতির প্রাগরক্ষণে বহু *কাকুতি মিনতি” করাইয়াছেন 

ইহাতে. রামচরিত্রের পারা অতি প্রগাঢ় করিয়া! দিয়াছেন । 
ছিছেন 'লার তো বাট ক 1 কি সংস্তততাহার হই সহাক ছি. 



১৪. আলোচনা চতুষ্টয়। 
০০০ 

শা” রি সমস ০৯ পির এ তিনি নী সিসি পর প আ্পাশ্পািপাস্পিস্পিিাি শত শ্্াি পাখ লিপি পা পপি পি এ এ ৭ পা পি 

কালিদাস ও তবভৃতি--্ বিষয়টাই কি সম্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ! 

রঘুবংশের ১৫শ দর্গে ও উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে কলিদান ও ভবভূতি : 

দেখাইয়াছেন যে আবধিপুর্বক কৃচ্ছ-তপপ্তাদ্বারা যাহা না হইত রামচনা 

কতৃকি নিহত হওয়ায় শুর্রের মেই সদগঠিলাভ হইল । 

রামকে বাল্সীকি গম্ভীর-সত্ব সর্বগুণাধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 

চর আলিয়। খখন ধীতাপয্বদ্বীয় অপবাদকাহিনী বর্ণনা করিল রাম স্থির 

হুইয়। বর্ণন! শু।নলেন--অতঃপর ছুঃখিত চিত্তে সভান্থ বয়স্তগণকে 

পিপ্ত/সা করিলেন, “কথমেতদ্ কুবন্থ ম/ম্ 1৮  উঁহারাও যখন'এবমে- 

তলনংশয়ঃ বলিলেন, তখন সভাওগ্গ করিয়া দিলেন । 

কিন্ত দ্িজেন্দ লাল রামকে দিয়া বলাইতেছেন-- 

ণক কহিলি দ্য, আস্পঞ্ধী তোর অতি 

আনিস্না কে সে আর কে তৃহ ছুম্মতি 

পথের কুকুর হেয়” । ২২ পৃষ্ঠা । 

_এইকি রামের ভাষা? এই যে একবার তা'নহে। এই বলিয়। 
অনুতণ্ড হইয়াও পুনশ্চ কহিশেন__ 

“ছুশ্বখ এখনও গাপ দীড়াইয়া__হ দূর 
দূর হ প্রভুর অন্নে বদ্ধিত কুকুর 
কৃতন্স। ২৩ পৃষ্ঠা । 

রাম রাম! এই ক প্রশান্ত গম্ভীর রামের যোগ্য উক্তি? কেবল 

রামের চরিত্রই যে এমন মনীলিপ্ত হইয়াছে, তাহা! নহে; আরো অনেক 

চরিত্রই বে এইরূপ অল্পবিস্তর হখীনতর ভাবে চিত্রত হইয়াছে তাহ 

পশ্চাৎ প্রদূশিত হইবে। ছুমিকায় তারপরে আছে__ 

হবি বান্মীকির প্রতি প্রগাঢ় তক্তি আছে। কিন্তু তাহার পরে 

পৃথিবীর সমাজ আরও অগ্রসর হইয়াছে।, পূর্বে সব দেশেই সত্তর 
' ছার & পরী হীর, ছিল স্থায়তবর্ষে তাতে মর্যাদা সমধিক, সংরক্ষিত 



দ্বিজন্্রলাণ রায়ের 'সীভা”। ১৫ 
পিস্তল পসিস্পা আপাত 

হইলেও সে দেশ তখনও স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বর্তমান উচ্চ অবস্থায় উপনীত্ত 

হয় নাই । স্ত্রী সহধন্সিণী হইলেও সম্পত্ভিমাত্ররূপে গণ্য ছিল। তাই 

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে, পাঁশাখেলায় বাজী রাখেন। শ্রীরামচন্দ, শুদ্ধ 
সীতার নির্বাসনে নয় সীতার উদ্ধারসাধন করিয়াই সীতাকে যাছ। 

কহিয়াছিলেন, তাহ! প্রসঙ্গচ্ছলেও উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়।” 

স্রীলোকসন্বন্ধে বর্তমান ধারণ উচ্চতর কিনা-ন-বাল্সীকির আদর্শ 

বর্তমান কালের অপেক্ষা লঘুতর কিনা__সেই তর্কে প্রবেশ করিবনা_- 
কেননা সে অতি বিশাল ব্যাপার । এইমাত্র বলিতে পারি যে আমাদের 

ধারণা অন্যরকম__সমাজোগ্ানের বেল যই মল্লিকা মালতী উপড়াইয়। 

ফেলিয়া আমর! পাঁতাবাহার গাছ প্লাগাইবার চেষ্টা করিতেছি--যাহ! 

দেবপূজায় লাগিত তৎপরিবর্তে টেবিল সাজাইবার জিনিস তৈয়ার 

করিতেছি । যাউক সেদব কথা । 

কিন্তু দিজেন্দ লাল মহাভারতও যে অভিনিবেশ সহকারে পাঠ 

করেন নাই-তাহাঁর পরিচয় এস্থলে প্রদান করিয়াছেন । সভাপর্ব 

৬৫ অধ্যায় আছে অক্ষত্রীড়ায় যুধিষ্ঠির আগে রাজ্যধনাদি সমন্তই 

হারাইয়াছিলেন, পরে একে একে বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভাইদিগকে 

বাজি রাখিয়। হারাহইলেন। তৎপর নিঙ্জকেও পণ রাখিয়া যখন পরাস্ত 

হইয়| ক্রীড়ার উপসংহার করিতে উদ্ভত হইলেন তখন শকুনি টিটুকারী 

দিয়। বলিল,__'ওহে আর একটা জিনিস তো তোমার রহিয়। গেল--. 

তাহাকে বাজি না রাখিয়া নিজকে পণ করাতে! দূ[তশান্ত্র বিরুদ্ধ 

হইয়াছে! এই বলিয়া দ্রৌপদীর কথ! পাড়িল। তখন বাধ্য হইয়া 

যুধিষ্ির তাহ!কে পণ করিলেন । এখন দেখুন জাতা ও স্বীয় দেহ পণ 

রাবার পর দ্রৌপরী 'সাঁসিলেন-_ইহাত্বার কি দ্রৌপদী 'সম্পত্তিমাত্র' 

হইলেন ?, ফলকথা ছিজেন, জাল ধন পরীর রন ও নাতে কিরণ 



১৬ , আলোচনা চতুর । 
হিসি 

নাই । বিবাহে স্ত্রীটি স্বামীর আপন দেহের__মাত্মার সামিল হইয়! 
গেল--তার আর ্বতন্ত্র 'পদবী”ই কি «অবস্থাই বা কি? স্বামীর গোত্রে. 

তাহার গোত্র, স্বামীর সম্পত্তি তাহার সম্পত্তি স্বামীর পুণে)র সে অর্ধেক 

দাবীদার এসম্বন্জ জীবনে মরণে, তালাক ডাইছেোপ নাই, বিধবা 

বিবাহের অবকাশও ইহাতে নাই। পূর্বে যে নিয়োগবিধিত্ে সন্তান 

হুইতে, তাহ। স্বামীর সম্তানই হইত । 
 রামচন্দ, সীতার পরীক্ষা নিলেন, অথবা াহাকে নির্বাসিত 

করিজেন,--এট। যে নিজেরই পরীক্ষা নিজেরই নির্বাদন। আশ্শর্যয 

: ধে দ্বিজেন্দলাল এই ব্যাপারে রামচন্দের নিষ্ঠরতাই দেখিতে 
পাইলেন_-কিন্ত তাহার যে কি বিষম আত্মসংযম, অবিচলিত ধৈর্য 

ও অসাধারণ স্থার্থত্যাগ ইহাতে স্ুভিত হইয়াছে তাহা দেখিলেন 
না । 

অগ্নে পরীক্ষার সময় রাঁমের উক্তি--ষাহ! উচ্চারণ করিছেও 

বিজেন্দ লালের কষ্ট বোধ হয়__তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ পর্য।ালে!টনা করা 
ধাইতেছে ৷ রাম প্রাণে প্রাণে জানিতেন যে সীতা নি্পাপা। তথাপি 

যে সকল শোঁক সীতার উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিয়াছে, যে স্ুগ্রীব 

রাঁজ্যভোগ ছাড়িয়া আইসিয়াছ্েন_-ঘে বিতীষণ ভাইকে পরিতঠাগ 
করিয়! তাহার উদ্ধীরের সাহাধা করিয়াছেন-_ইহাদের লমক্ষে দেখাইতে 

হইবে যে সীতা_কি পদার্থ, যার জন্য তিনি ও লক্ষণ এত কষ্ট একটী 

বৎসর সহ করিয়াছেম। যে লঙ্কা কত শত সহ রমণীর সতীত্বনাশ 

ছুট দশাননকতৃণ্ক হইয়াছিল-_সেইস্থলেই দেখাইতে হইবে সতীর কত 

তেজ, কিরূপ মাহাঝ্য। তাই রাঁম কটু কঠোর বাক্যে সীতার 

অভিমান উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন, যাহাতে সীতার অগ্নিপ্রবেশার্থ 
. সংকয় দৃঢ় হন । ফলে তাই হইল, লক্ষণকে সীতা আদেশ করিলেন, 

টি পাপ পিপিপি পি 
পট ৯ পি রি পা পারা পে প্র্িসিি ও 
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গ্রন্থ বিশেষের * বিজ্ঞাপনাংশ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি শজানকীর 

গগ্সিপরীক্ষা সংক্রান্ত আশ্চর্য) বৃত্বান্ত ভারতীয় ইতিছাসের এক উজ্জ্বলতম 

পরিজ্ছেদ । এই পুরাতন ও পবিত্র কাহিনী বাল্ীকির ৃবীবিধ্যা 

রামায়ণ ও 'পরবস্তী খতিছানিক কৰিদিগের পুরাণে ও কাব্]োপাখানে 

ফে ভাবে আলিখিত হইয়াছে উহ! ভক্তির নিলাসক্ষেতর ডারতবর্ষেই 

সম্ভবে” হতা|দি | | 

তারপর ভুমিকায় পৃদ্রতপন্থিবধের ব্যাপারে * দ্বিজেন, 

লিখিত্তেছেন £-:*মআামি স্বীকার করি যে রামকত্র্ক শৃদ্রকরাজার 

শিরশ্ছেদ মামার কাছে একটি গঠিত কার্ষ] বলয়! প্রতীত হয় * * * 

'ামার মতে পূর্রেরপ্রতি ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবার অতি অন্যায় ছিল। 

শ্রীমে হেলটুগণ যেক্প প্রপীড়িত হইত আমাদের দেশে শৃদ্রগগ গ্রার 

সেইব্প পীড়িত হইত) মন্াদির বিধানে ইহার তভূরিতৃরি নিদশন 

পাওয়। যায় । আমার রিবেচনায় শুদ্রকরাজার প্রতি রায়ের ঝারহার 

ইহার অন্ততম নিদর্শন? | 

ইতঃপূর্বেেই বলা হইয়াছে যে 'মীতা,নাটাকাব্যে শুভ্র কছিনীর 

কোনও প্রয়ো্নই ছিল না। এবং ইহা রামার়ণে যেরূপ আছে, 

খ্িজেন্ত্রলাল বীতৎসভাবের বৃদ্ধিকরে তাহ! হইতে অগ্যরূপে চিত্রিত 

“করিয়াছেন । গ্রীসে হেলটুগণ দাসের 'ন্তার় ম্পাানদের কার্গ করিত 

অথচ রাজের উপর সমস্ত অধিকার ম্পাানগণই উপভোগ করিত। 

ব্রাঙ্মণগণ্ের রাজ্যাধিকার৪ ছির ন1--শৃদ্রগণের সেব] গ্রহগও তাছার। 

করিতেন না । কোনও মহতির ত্বাশ্রমের বর্ণনায় শুদ্র তরী বা পুরুষের 

তথায় অবস্থানের কোন উল্লেখ পাওয়। যায় কি? ব্রাহ্ণের। “স্বাধীনতা” 

উপাগ করিতেন তেন বটে। কি কিন্তু ক্ষমতা প্র প্রয়াসী হইয়া অপরের উঠার ৯ 

ষ সি কালীর যোম ঘোষ, রি লিখিত ্ারকীর নইপরীয” ওই. 1? ই. 



১৮ , আলোচন। চতুষটর। 
সিসি এ টোন চস. ইত টো তাতো ঠা তি চি পস্টি ৫ এ ৫৯৯ 2 ৬৯ এ পো লরি লস্ট পিল, লাছি 

ছকুম চালাইয়! সম্পদের ভোক্তা হইতে চান নাই । সেইট। ক্ষত্রিয়ের 

ছিল? বরং ব্রাঙ্মণগণণ দেখিতেন ক্ষত্রিয়ের৷ নিজক্ষমতার অপব্যবহার, . 

করিতেছে কিনা । বর্ণাশ্রমব)বস্থা এক অধ্ত,ত জিনিন, যাহা ভারতবর্ষে 

প্রচলিত ছিল-_কিন্তু অন্যদেশের দার্শনকগণের তাহ! সাধনার স্বগ্নঃ 

প্লেটো। কোম্ন, টল্টঘ প্রভৃতি এবং সোশিয়ালিষ্টগপের ইহাই ধৈন 
লক্ষন্বরূপ |, শ্রীপ্গবানের খাস তালুক এই ভারতভূমিতে তাহার 

শ্বধন্তরোপিত * বড় সাধের বর্ণাশ্রমধশ্মগ্রম সংরক্ষণ কর! মহধি ও 

; ঝু/জধিদিগের প্রধান কার্ধ) বলিয়া বিবেচিত হইত; তাই রামার 'তুঃচ্চ | 

প্রশংসা ছিল, বর্ণাশ্রম সংরক্ষক। ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত মনাতন সমান্জ 

সত্যন্রেতা্ধাপর ও কলির এইপর্য)স্ত চলিয়া আমিতে ছিল-_আজ 
রক্ষকের অভাবে সেই সমাজ 'ওলটুপালট্ হইয়। ধবংসের পথে যাইতেছে। 
যাউক মেসব কথা । এখন বামচন্দ্রের নিকট অভিযোগ আসিল-- 

একটা! 'অকালমৃতু/ কাহার রাঁজে হইয়া গেল-_ইহার প্রতিবিধান 

করিতেই হইবে । সমাগত খধিগণের মধে। নারদ বর্ণাশ্রমধর্ম্োচিত কর্তব্য 

সন্বদ্ধে বক্তৃতা করিয়। উপসংহারে বলিলেন, “তোমার অধিকারের মধ্যে 

কোনও শুক্র তপশ্চরণ করিতেছে, তা এই বালকের মৃত্যু--কেননা 

প্রজার অবার্ধেরর অংশ রাজাতে সংক্রমিত হয়-_রাজার পাপেই ইহ 
' খটিয়াছে ৷ রামচন্ত্র পুর্পরথ আরোহণ করিয়া দক্ষিণে দণ্ডকারণো 

গিপকা শুদ্রতপন্থীর দেখা পাইয়া! পরিচযগ্রহথণান্তে তাহার শিরচ্ছেদন দণ্ড 
প্রদান করিলেন । এদিকে মৃতশিগু বাচিয়া উঠিল-- দেবতার আলিয়া 

রামকে অভিনন্দিত করিলেন। 

 দ্বিজেন্্রলাল ব্রাঙ্ঈপধালকের অকালমৃত্যু দেখাইয়াছেন। কারণ * 
অহন্ধানের সে উপ ও বর্থন। রা ইহার 
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কাক্ষটার গহিতত্ব যে লোপ হইয়া ঘায়। একট। কাজের 'ভালমন্দ, 

ফগথ্ারাই প্রধাণিত হয়। অলৌকিক বলিয়! হদি শেষাংশ পরিত্য!গ 

করিতে হয তারে সমগ্তটাই ছাড়িয়া দেওয়। উচিত ছিল, ডা 

ইহাতে যখন “সীনার, প্লটের কোনও হানি হইত না। | 
মন্বাদি-শান্্ে তিনি শূত্রের পীড়ন দেখিতে পাঁইয়াছেন, তা” 

কতকগুলি কাজে অনধিক]র কেবল শুদ্রের কেন ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্বেরও'* 

ছিল। আবার মনু বিশিবিধানে ব্রাহ্মণের জন্য যতটা কঠোরত! 
ছিল--মপরের জন্য ততটা ছিল না-.কথায় কথার শূত্রতব চণডালত্ব প্রাপ্ত 
ইতি ছিল। আবার অন্থবিধাই বা কত! দীন দরিদ্রের স্তায় জটবন- 

' ঘাপন করিতে হইবে--ভোগলিগ্পা পাখিবক্ষমতা বর্জন করিতে হইবে। 

লাভজনক তবলায় অন্তের হাতে, ভাহাদের দানের উপর জীবিক1--. 

সে. বানও সকলের কাছ $ইতে এবং সবজিনিস নেওয়া যায় ন1। শুজ্রের 

প্রসকল বালাই ছিল না--অখচ যদি উহাদের ধন্মঝন্মে প্রবৃত্তি জাম্সত, 

তবে 'মন্ত্র উচ্চারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে পারিত। * 

বর্ণভেদের সঙ্গে আর একটিব্ষয় জড়ঠ রহিয়ছে, যে নত এাঙ্গ 

হইলেই কেহ নিশ্ষিন্ত হইত ন1--শুওর হহলেও কেহ “ধা হতোহসি 
করিত না। সেট! 'ন্মান্তর বাদ? । প্রাঙ্গণ নিজ বর্ধোচিত কর্তবঃপালন 

, মা! করিলে পরম্ছন্মে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে-_শুদ্রের স্বকর্তব্য সুষ্ঠ, 

অনুষ্ঠিত হইলে উন্নতি অনিবার্য)। অতএব কেহই ইহকালসর্ববন্ব হইয়! 

অপরকে হিংসা বা উৎপীড়ন করিতে মাহমী হইত না। এই হিসাৰে 

* ন শুর্রে পাক ঠকং কিঞিপপচ ল্কারমহতি 

নাস্তাধিকারে! ধর্দেস্তি ন ধর্্মাৎ গ্রতিযেধনম্। 

ধর্দেশ্াবস্ত ধর্দন্তাঃ সতাং বৃত্িমুতিতাঃ 

সগজবর্জং ন দুম প্রপংসাং প্রা বহ্তি 51 
. ু ১৮১২৯:১৯৯, 



২ আলোচনা ততুর়। 
সিসি এ আপ শর সপ সি 

ল্লিচারর করিবেও ব্্ণাক্রম ধশের আপাতদৃ্ট কঠোরতা অনেকটা 

কমিয়! যায়। 

.. গখন, দ্বিজেন্রলাঙ্গের অন্য সব দেখা যাউক। কোনও 

লমালোচক তাহাকে উপদেশচ্ছুলে বলিয়াছিলেন, শরধেত ফেব্তার 

পৌঞ্জাগিক আখ্যান লইয়া কাব্য বা নাটক রেখার চেষ্টা বিড়ম্বনা ।” 

জুত্বরে তিনি মাত্র এই রলিয়াছেন যে “ব্থভায়ার মর্কোৎকৃষ্ট পৌরাণিক 

্হাকাব্য লিখিয়াছিলেন (একজন বিবোত ফেরত ) মাইকেল মধুহদন 
তত) ইহা সাক উত্তর হইল না। মাইকেবা যধুহুদন যদি 
মেঘনাদবধ কাব) না লিখিয়া কোন এত্বিহালিক বীররধকাব্য লিখিতেন 

অর্থাৎ খাপৌরাগিক বিয়য়ে ভারতী-প্রয়োগ করিতেন, তবে তাহার কাব) 

খ্সারো উৎকৃষই বিবেচিন্ত হইত। মেঘনাদবধ কাবে] যে যে “.দাধ 

পরিদৃই হয়--তম্মধ্যে পৌরাণিক চিত্রবিকৃতিও একটি প্রকৃষ্ট রকমের 
দোষ। কাব্যে 'উপদেশ” কিরূপ ধাওয়া যায়। কাব্য প্রকাশে উদ্দাহ্রণ- 
কুলে প্রামাদিরৎ বর্তিতব্যং ন রাবগার্দিবং* বলা হুহয়াছে। আর 

সধুহদন শিক্ষার দোয়ে রামকে যতটা পারেন হেয় ও রাবণকে মহান্ 

করতে চেষ্টা করিয়াছেন । এহ মহান দোষ উপলক্ষ্য করিয়াই বোধ 

হয় উক্ত সমালোচক খন্নপ বলিয়াছিলেন। আমর! দ্বিজেজ্্রলালের 

এই নাট্যবাবোও দেখাইয়াছি--রামের চরিজ তাহার হাতে পড়িয়া 

 কির়প মলিনত্ব প্রা্ত হইয়াছে । ইহার! ভুলিয়া যান যে রাম আমাদের 

আরাধা দেবতা-রিষুুর অবতার? অস্বিমকালে তাঁহার নায় 'তারকত্রঙ্থ 

রলিয়া সয়াদূত। এই জামচন্ত্রফে এইরূপ ভাবে চিত্রিত করা অতান্ধ 

গর্হিত। রবীন্দ্রনাথকে উপহাস করিব “স্ানন্দবিঢায লিখিযা,দিজেন্্লাল 

 ক্টাযার এক হৃষ্ভতম বন্ধু হইতে তেয়া বাত করিয়া ছিলেন---কিন্াশচ্যর 
নি জে নৌ রা জারি দেখি, ঞট জখানিকে 

স্পা শিপ পপনবপজকা পিপি পি রস 
রঃ « 



গিজেজলাল রায়েরত্পীআ। ২ 
পপি এ বউ সপ শিম পি 

পূর্বেই বণিপ্নাছি, কেবল রামচররিজ নে অপর গনেক টক্িজও 
(িজেজ্ুলালের হাতে অল্লাধিক বিকৃত হুইয়াছে। বখুষংশের তির 
উভানুধায়ী গুরু, বশিষ্ঠদেব.-ব্রপ্ষবিগণের মধো হিমি অগ্রনীপয়প। 

এবং জিতেবিয়তায় যিনি ভধধিতীগ ছিলেন--বিশ্বামিজ কর্তৃক 

শতপুরর বধ সবে ধিনি বিচলিত হন নাই_এমন বরেণ) খধিকে . 
খিজেম্রলাল কি মলিনতাবে দেখাইয়াছেন ! রামচন্ত্রের চরিশ্ে বাই 

কিছু কলগ্ক বলিয়। তিনি মনে করিয়াছেন--তাহার সবটাই বগিষ্ের 

ঘাড়ে চাপাইপা! দিয়াছেন । অথচ রামারণে * বশিষ্ঠ' এসকল বিধনে 

নিগিপ্ত । যাচারা যোগধাশিষ্ঠ পাঠ করিয়াছেন তীহায়! জানেন রামকে 

বশিষ্ঠ কিরূপ তৈয়ার করিগ্াছিলেন--গুরুদেব ইহাও জানিতেন তাহা 

শিযুটি কে এবং কেন ধরাধামে অবতীর্ণ। রামচঞ্জ্রের উপর তীহায় 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছু চাপাইবার স্তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল 

ন]। রামচন্ত্রকে বন্ড করিবার উপদেশও তিনি (রামায়ণ মতে) 

দেন নাই--আর তীহীর হ্যায় ব্যকির রামের দ্বিতীয় দারপযিগ্রহ 

করিধায় জন্য জেদ কতাও অপস্তব। বাল্সীকির নিমন্ত্রণ বন্ধু করা অথবা 

তাহার সঙ্গে তর্ক করিয়া অবশেষে হারমানা একেবায়েই উচ্নপগ্ধ 

প্রলাপবৎ। ব্রক্ষারপুত্র বশিষ্ঠ বাল্পীকির বংশের আদিপুরুষ প্রচেতার 

ভ্রতা--এই হিসাবেও বশিষ্ঠের সঙ্গে বাষ্মীকির কোন তর্কই চে ন1-- 

খধির] এত 'জ্যাঠা? ছিলেন ন1। 

তারপর বান্ীকি-_-ভিনিও ছিজেন্্রপালের হাতে পড়িয়া কীট 

হইয়াছেন । বাহার] “স্বাধীনকূশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ? তাছাঙেরই একজনফে-" 

মহর্ি বাঝীকিকে__গাবিককতদ্রপে চিজিত করা হইক়াছে-_বেন একজন, 
খ্িঝী ; বার্ধকা হেতু বহভাবী ও শিখিনস্থতি। আবার কি বেশেই 
টক উপদাইহি হারাতে গাও 



২২ '*আলোচন! চতুষ্টর | 
সা ০৯ রিক্ত সস শিপ তিমি পাতি ০৯ পপ পি লো পপি পি পাস ষ্ঠ 

মালকোচাহ্গার। কিনা, বলা ছয় নাই! বরঙ্গাধাহার আর্ধপ্রাতিভ চক্ষুঃ 
অব্যাহতজ্যোতিঃ বলিয়। গিয়াছেন--তিনি যজ্ঞের সংবাদটা কখমপি 

পাইয়াছেন। কিন্ত রামের সহধশ্মিনী কে, তাহা জানিবার জন্য এই 

অতিবৃদ্ধবয়সে রবাহৃত ভাবে সুদূর অযোধ্যায় পাড়ি দিতেছেন ৃ বাসস্তীর 

পীবিষ়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয় স্বগত বলিতেছেন, “ণূর্ণ আমি ! 

একথাও পূর্ব্বেভাবি নাই |” (৭৯ পৃষ্ঠ) এই কি মহুধি বাল্সীকির 

চিত্ত? তারপর রামচন্ত্রের সভায় গিয়া, যে. বশিষ্ঠসম্বন্ধে সুপ্রাচীন 

বলিয়। ঝাঁজধি জনক'( উত্তর চরিতে ) বলিয়া ছিলেন__ 

পুর্বেষামপি খলু গুন্ধপাং গুরুতমঃ ' (৪র্থ অঙ্ক) তীহাকে 

বলিতেছেন “তুমি খষি বশিষ্ঠ কি নও? ১০১ পৃষ্ঠা । 

বামচন্জ্র বিনীতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন 

“আজি এতদূর পদত্রজে মহধির গতি ।* ১০১ পৃঃ 

ভাঁছার উত্তরে বাল্মীকি ( বিদুধকের ন্যায়) জবাব দিলেন_-“তপোবলে 

. দুরত্ব ত অতিক্রম হয় না ভূপতি, কাজেই পদব্রজে 1৮ ১০১ পুঃ। 
নিতান্ত ফলারে বামুনের ন্যায় নিমন্ত্রণ না হওয়ায় বাল্মীকি চটিয়াও 

গিশ্নাছিলেন--তাই বলিতেছেন-- 

. দৰিপ্রক্জাতি ভিক্ষা করে খাই 

. নিমন্ত্রণ হলে ভাল. তা বিনা নিমন্তণেও যাই |” ইতাদি ১০১ পৃঃ । 

নাটকে অষ্টাবক্রও উপস্থাপিত হইয়াছেন। বড়লোকের প্রসাদাথী 

খোসামোদে ব্রাঙ্গণের মত ছু'চারট। কথা তাহার দ্বারা দ্বিজেজ্্রলাল 

বলাইয়াছেন। অষ্টাবক্রকে বৃথ| এই হিড়ম্বন। দেওয়ায় প্রয়োজন, কি 

ছিল? নামটি এবং তার আক্ষরগভ অর্থ বে$ধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের 

মনে তাহার গতি এই লঘুভাবের উত্তরেক করিয়াছে । তীহার জীবনের 

স্িহীস « জানিলে তিনি বোধ হয় এন্প উপহাস করিতেদ না, । 

ও হহািরত কপর্ব ১৭২১৫ জারি যা 



্বিজেখ্লান রায়ের সীতা? | ২৩ 

এই গেল মহধিদের দুরবস্থা! | অতঃপর অন্যান্ত পাত্রপাত্রী। 

 কৌশলা। রাঁমকে গুরুবাকা লঙ্ঘনের জন্ট উত্তেজিত করিতেছেন?) 

এটা আজকালকার ,দিনে অবশ্যই সম্তা!বিত--তখনকার যুগে অসম্ভব । 

শান্ত৷ ধযশুঙ্গ খধির সহধন্মিণী হইয়াও অরণ্যে বাস করার অপেক্ষ। 

রাক্স প্রাসাদে অবস্থান করাটাই যে বাঞ্চনীয়, তাহাই বলিতেছেন. 

' এ প্রাসাদ এ উচ্চ প্রাচীর 

উত্ত্গ মন্দির চড়া উচ্চ শৌধশির | 
দাসদাসী সশস্ত্র প্রহরী সদা জাগে *. 

বলিদ্ কি সীতা,--তোর ভাল নাহি লাগে?” ১১ পৃষ্ঠ|। 

.. শীল্তা যেন আন্রকাপকার ধনীর কণ্ঠা--হীনাবস্থ কুলীনে 

বিবাহিতা; আজন্ম সুখে পালিত হওয়ায় পতিগৃছে' অবস্থান না 
করিয়া পিত্রালয়ের প্রাসাদেই জীবন যাপন করিতেছেন । 

মাগুবী, উর্দিলা ও শ্রুতবীত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে কোনও স্বতন্ত্র উল্লেগ 

নাই, শ্বামীর অন্তিত্বে ইহারা অন্তিত্ব মিশাইয়। নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন । 

ধিজেন্রলাল ইহাদের এক একটি চিত্র দিয়াছেন, তা বেশ তলে 

মাগুবীর চিত্রটি সরদ হইলেও রামার়ণ-বিরোধী। রমিকা! মাগুবী 
আত্জকালকার অন্তঃপুর গুলজারকারিণী গল্পপ্রিয়া যুবতীরূপে চিত্রিত । 
তা বরং সহনীয়। কিন্তু সৌত্রাত্ের আদর্শ ভরত রামচন্ত্রের বিদ্রোহী 
হইলেও যখন রামের একান্ত অনুরোধে অযোধ্যায় ফিরিতে চাহিলেন 

তখন তাহাকে আমিতে ন! দেওয়াটা একান্তই অমার্জনীয় । মাগুবী 

ভাম্র রামচন্ত্রকে পরীঘাতী বিশেষণে ভূষিত করিয়। যেক্নপ তাচ্ছিলা 

দেখাইয়াছেন, তাহ! এই যুগেই সম্তবে। অথচ সীত! যে নিজেই; 

| ছা করি! বনে গেলেন, তাহা গশ্চাৎ দেখা যাইবে । লীতার জন্য 

এত দরদ--কিস্ত সীতা কোথার, কি অবস্থায় আঁছেন সে খবরও তিনি 



হঃ « আঁলোঁচনী চতুষীয় 

দশরখের শ্বৈণভাবের * একমাত্র উত্তরাধিকাঁরী---সেটাও আবার 

“ডাইলুশন? হইয়। এমন ট্রং হইয়াছে যে জোষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি মেই ভক্তি 
অনুরক্তি সমস্তই চাঁপ! পড়িয়া! গেল ! 

পা পিপিপি 

সীতার চিত্রটি সমূজ্জন করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল আবশ্তই যথেষ্ট যন 

করিয়াছেন । কিন্তু তাহাও অচ্ছিদ্র হয় নাই। রামচন্দ্র ভরতের 

ভত্পনার, শান্তার বক্ত.তায় এবং কৌশল্য।র অনুরোধে সীতার নির্বসন 

সন্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সতাভঙ্জের জন্য অনুতপ্ত হইয়া যখন 

দেবতার নিকটে মার্জনা ভিক্ষাকপিতেছিলেন, এমন সময়ে সীতা 

আসিল বলিলেন-_ 

পিতৃসত) তুমি রেখেছিলে 

আমিও রাখিব পরিনত) 
নে ক 

এই বক্ষ পাতি দিব হাসি মুখে 

তুমি তাহে চলে যাঁও স্বুথে 

যশের মন্দিরে । ৪ * 

₹ ++ সীতা বিশ্ব 

তোমার স্থথের চিন্তা কর দুর । ইত]দি ৪৮ পৃষ্ঠ। 

রাম সীতার বক্তার স্পষ্ট সায় দিলেন না, বরং হা! হতোস্মি করি- 

লেশ। তার পর ভরতের কথায়ও জানাযায়, বনবাসে যাইবার সময়ে 

“মুখে দিবাকান্তি জানকীরর সমুক্লত শির 

শান্ত সৌম্যগর্কে স্বীত বঙ্গ;স্থল 

আস্মোৎমর্খ স্থথে * ৫৭ পৃষ্ঠা 

দিশরখ কৈকেয়ীর বর্ীভূত ছিলেন বটে, কিন্তু ( িজেন্্রধালের ) 
কৈবেরীনন্বলের ঠায় 'তষি যা বল গোের ছিলেন নী ।' 



ছিজেন্্র ল রায়ের "দীত্যঃ | ২৫ 
সা শী পপি কস ০৯১০ ৯০৮ পা লাস পাপ পম | সপিসিল পক্ষী চে এ শিলা ০ শা প্রছিন আঁ 

সীতার এই চিরট দেখাইবার প্রলোভনেই বোধ হয় মিজান 

বনবাঁসের কথ! অযোধণায়ই সীতার গোচরীভূত করিয়াছেন। এইকপই 

ঘি সীতাচরিত্রের, দৃঢ়তা প্রণর্শিত হইল তবে শেষটায় লবকুশকে 
পঞ্চদশ () বর্ষপরে কেন সীতা বলিললেন-_ 

“আর আমি অভাগিনী পতিনর্বাসিতা|5 ৭৬ পুঃ। 

মহর্ষি বাল্মীকির রাঁমায়ণে ীতার চরিত্র এমন ভাবে অক্ষিত হইয়াছে 

থে ইহাতে ছিদ্র বাছির করা অসন্তব1* দ্বিজেক্্লাল বনবাটা গীতা 
ঘার| গছাইয়া লইয়া বোধ হয় মনে করিয়্ছন 'সীতার মহিমময় 

চরিব্রটিকে উজ্জ্লঙর করিয়াছেন। আপাত্দৃষ্টিতে তাহ! দেখায় বেশ। 

কিন্ত “তুমি পিতৃতা পালিতে বনে গিয়াছিলে, আমিও পতিসত) পালিতে 

বনে যাইব ।১ এই যে টক্কর দিয়া কথা বলা, এট| আদর্শ সতী 

সীতার যোগা হয় নাই। “সযৃত্রত শির”? গগর্কে স্ফীত বক্ষঃস্থল' এটাও 
সীতার উচিত চিত্র হয় নাই। পরমারাধ। স্বামী শ্বত্র স্েঃহশীল দেবর 

ননানা, প্রভৃতিকে ছাড়িয়া যাইতে কোমলহদয়৷ ও শ্বভাবশ[লীনা সীতার 

(ক এইরূপ গার্ধত ভাব শোভা পায়? ৃ 

ঘাউকঃ কিন্তু মহবি বাল্সীকির কুঠ সীতার চিত্র দেখুন। লক্ষণ 

বনবাসাজ্ঞ। জানাইলে মনু পীড়িত হহয়া সীতা বুচ্চিতা হইলেন, তৎপর 

* মাইকেল মধুদনের র জীবনচাঁর ভলেখক মু যোগীজ্রনাথ, বস 
মায়ামৃগের ব্যাপারে সীতাকতৃ্ক লক্মাণের ভৎ্সনার দোব দেখাইয়াছেন 

এবং মাইকেল মেঘনাদবধে তাহার ডন্লতিসাধন করিয়াছেন বলিয়া 

লিখিয়াছেন। মধুস্ছদন যে ভৎ“দনাটুকু সীঠার মুখে দিয়াছেন তাহ! অতি 

কোমল; ধীর কর্বব্যনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ইহাতে টলিবার পাত্র ছিলেন ন]। 

“্াশীকি সীতার মুখে এমন কটু কর্কশ ভাষা দিয়াছেন যে তাহাতে লক্ষ 

বিচলিত ন] হাই প পারেন ন।] মীতার টু কৃবৃদ্ধি ন! হইলে 

সংস্পর্শ ঘটিত কি? 



২৬ আলোচনা তু | 
স্টিমার, পি তা ০ লে এ, ৯ পি পিছ 

পা লাস তা তা পঁছি পাছি বাসি পরিপাটি তা পা রি পি পাছি তক পি লা রিপা ছি তিশা তি সিরসিত 

বিলাপ করিয়া লক্ষণকে যাঁহ! বলিলেন তাহা কি করণ অথচ সংযত, কি 

পতিতক্কির গ্যোতক, অথচ কীদৃশ আত্মত্যাগম্চক ! ইচ্ছা হয় সমস্তটা 

উদ্ধত করিয়! দেখাই, কিন্তু স্থানাভাব ; তথাপি রামকে কি কথা 

জানাইতে হইবে তাহা কি ভাবে বলিতেছেন, দেখুন_- 

বক্তবাশ্চাপি নৃপতিধর্শে্ু সুমাহিতঃ | 

জানাসি চযথা শ্রদ্ধা সীতা তত্েন রাঘব । 

ভক্ত পরময়া যুকা যা হিতা তব নিতাশঃ ॥ 

অহং তান্দ! চ তে বীর অবশোভীরুণা জনে । 

যচ্চ তে বচনীয়ং স্তাদপবাদঃ সমুখি 5: ॥ 

ময়াহি পরিহর্জব)ং ত্বংহি মে পরমাগতিঃ। 

বক়ব।শ্চৈন নৃপতি ধর্ধেণ স্ুমমাহিতঃ ॥ 

বথ। ভ্রাতৃযু বর্ধেথা স্তথা পৌরেষু নিত্যদা । 
পরমো হোব ধশ্বান্তে তশ্মাৎ কীর্তিরনুত্তমা ॥ 

যত, পৌরজনে বাজন্ ধরণ লমবাপ্ধ,য়াৎ! 

অহস্ত নান্ুশোচামি ম্বশরীরং নরধত ॥ 

যথাপবাদঃ পোৌরাণাং ততৈব রঘুনন্দন । 

পতিহি দেবতা নার্1ঃ পতিরবন্ধুঃ পতিগু “রঃ ॥ 

প্রাপৈরপি প্রিয়ং তন্মাৎ ভর্ত, কার্যযং বিশেষতঃ । 

ইতি মন্্চনাদ্ রামে। বক্তব্য মম সংগ্রহ; ॥* 

৮. *. *. রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৫৮ সর্গ । 

_ » বান্ধীকিও যে প্রজারঞ্রনার্থই রামক্ত ক সীতাকে নির্বাসিত 

করিয়াছিলেন--ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। ফলতঃ ভবভূতিও" 

বাজ্ীকিরই অনুমরণ করিয়া ( বশিষ্ঠঘবার। ) বলাইয়াছেন-- 

“যুক্ত; ০০০০ সস্মাদ্যশো বৎ পরমং ধনং বঃ1” 

উত্তর চরিত ১ অঙ্ক |] 



দ্বিজেন্ত্রলাল রায়ের “মীতা | ২৭ 
সি সস লি কিস্খল, এ ৮ ০০ পপ পিপিপি ভি শি পে তি তি পর্িী পাসস্পা 

মহাকবি কালিদাস রাত ইহার একটু এদিক সেদিক্ করিতে 

গিয়। সীতার চিত্র কিঞ্চিৎ ম্রান করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন | 

“বাচান্তয়। মদ্বচনাৎ স রাজা বহ্ৌ বিশ্ুদ্ধীমপি যং সমক্ষম্। 

মাং লোকবাদশ্রবগাদহাসীঃ শ্রুতস্ত কিং তৎ সদৃশং কুলস্ত ॥ 

রঘু ১৪ | ৬১ 

ইহাতে রামের উপর আক্রোশ প্রকাশ পায়? কিন্তু তৎক্ষণাৎ 
সামলাইয়। নিলেন, * টং 

“কল্াাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচাকে' গয়ি শঙ্কনীয়ঃ। 

মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাক বিন্ব জ্জথুব প্রসহাঃ 

রগু ১৪1৩২ 

শ্রা্প পাশা 

তৎপর সীতার ক্রন্দনের সংবাদ পাইয়া বাঞ্াকি আসিয়! তাহাকে নিয়া 

আশ্রমে গেলেন। তারপর সীতার সংযমগ্ডণেহই হটক অথবা বাল্মীকির 

তপোবন প্রভাবেই হউক রঘুবংশে-_তথা রামায়ণে_সীহার কোনও 

একটা বিলাপের কথাই পাঁওয়! যায় না। 

মহধি বাল্জীকি যুগ্মজাত লবকুশকে এক আকুতি ও প্রকৃতিনিশিষ্ট এবং 

উভয়কেই রামের সদৃশাকার করিয়াছেন। মহাকবি তবভূতি এবং কালিদাসও 

তাহাই দেখাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র লবকে রামের ন্যায় বারদ্ব- 

বাঞ্জকভাবমুক দেখাইয়াছেন 1। কিন্তু আকৃতি যে উভয়ের পরস্পর 

* প্রক্ষালনান্ধি পন্স্ত দুরাদম্পর্শনং বরম্_-এই নীতি অবলম্বন কারয়। 

কালিদাস উপরের শ্লোকটি না লিখিলে যেনভাল হইত | পুণ্যশ্লে।ক খৈদে- 

হীর পবিভ্র অন্তঃকরণে রামনিন্দার এই ক্ষণিক ছায়াপাওও যে অন্তায) ! 

“সীতা । (স্বগত) সেই রাঘবের তেজ | সেহ দৃঢ় কথা। 

“দিই দর্প। সে ভঙ্গিমা গর্ববিস্কারিত সেই নাস1। সেই দৃঢ় শোর”: 
প্রসারিত রামবক্ষ চক্ষে জেযাতিঃ ঘটল ও স্থিরঃ সে আও্মনির্ভর সুখে 1 

৮৮ পৃষ্ঠা। 



২৮ , আলোচনা চতুষ্টয । | 
৮ ৯ পাস লাই পাখি ৯ ৫৯ পি লা পা পাতি তা শি পাস তত পাটি রাস্পিস্টি পা পানি পা লী পাত পাটি শট পাঁচ শী পা পট পাছত পাটি পাট ০০ পাত লি প লিলা পাসটিপািপাদ পাসি পক পাস লা লস্টিপাি তাছি পাস লাস পি পি এছ পা পা শি পি তার 

সিনা এৰং রি সদৃশ একথ! বলেন নাই। আর্য প্রতিভ 

সম্পর্র বাল্সীকি এই সীতার! প্রকারান্তরে সীতার কায়মনোবাক্ে 

সতীত্বের সার্টফ্ষিকেট দিয়াছেন । িজেন্ত্রলাল প্রকুতিগতসারস্ত ও 
ন। দেখাইয়া কুশকে তীঁফ্ ও মাতার প্রতি বিরক্ত এবং লবকে জোন্ঠ- 

ভ্রাতা কুশের অবাধা *--তথা রাঁমর প্রতি ঘ্বণাশীল-_ দেখাইয়া তাহাদের 

যুগাঞজাতত্বের *ও জনকক্ননী প্রভৃতি গুরুজনপেবী বীরশ্রেষ্ঠ রঃমের 

এবং সঠীশিরোমণি স্লীতার অপতাত্বের সার্থকতা প্রদর্শন করেন নাই। 

ফলতঃ এগ্চলে ভ্বিজেক্রণালের স্খ্মদষ্টির নিতান্ত অতাবই স্থচিত 

ভইতেছে, এবং লবকুশ চরিত্র উভয়টিই একপ্রকার মাটি হইয়। 
গিয়াছে। 

নাটকের শেষ দৃশ্টিও নিতান্ত অশোভন হইয়াছে । বাজ্লীকির 

বন চেষ্টার পরে সীতা সপুরা রামকতৃর্ক পরিগৃহীতা হইতে চলিয়াছেন। 

এরূপ শুভসংযোগন্থলে “ভূমিকম্প এই অশ্তুত সংঘটম কেন? বিজেন্জ্লাল 

ছনিমিন্ত যে মানেন না এমন তো নয়; কেন না যখন বশিষ্ঠের সঙ্গে 

রামের সীতা নির্ববাসনসন্থন্ধে কথা স্থির হহতেছিদ। অযোধ]ায় তখন 

[বিনামেঘে বজ্রধবনি হইয়াছিল । 

সীতা । একি? 

কফৌশল্যা ৷ বজ্রধবনি | 

সীতা । নির্মল আকাশে? 

তৌশল্য। | (স্বথগত ) সতা। কই মেখ নাই। ২৮ পষ্ঠা। 
অতএব এই ছুনিমিত্ত “ভূমিকম্প হইল কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল 

অলৌকিক ঘটন! পরিহার করিয়াছেন, তাই, বোধ তয় সীতার অদর্শন 

হওয়ার সময়েও তিনি যে শপথবাকাদ্বারা আপনার সতীত্বের পরীক্ষা 
দিয়াছিলেন, তাভার অবভারণা করেন-নাই | বাল্ীকির লেকচার এবং 

শশী তিশ্টি শী শি শী শীাশ্পীশীশিশীশি শশী শিিশিশিপিশিিশিল 

* “কুপ। তু কথ। শুনিবে ন। বছদিন জানি” ৮২ পৃষ্ঠা। 



দ্বিজেঞ্রলাল রায়ের “শীত” | ২৯ 
আসা পাস্পিসিপিসিসিশি ১৫১৯৩ এসিপসপাং তি ৬০ ৯55০০ সপ সিটি অতি উিলাসম্ণ এিস্টপিরানসপিসপর জপ স্পস্ট এপ সি সপ সপ পিসি ও সস্তা রিতা সি 

বশিষ্ঠের ক্রুটিবীগ্ারেহ সেহপন্থা অনাবশ্ক বলিয়। রুদ্ধ করিয়াছেন। 

তবে এটা কি কয় অলৌকিক ইইল যে তূকম্পে পৃথশীবক্ষঃ বিদীর্ণ হইল 

কেবল একটিমাত্রস্থলে, এবং তাহাতে একটিমাত্র প্রাণীরই হানি হইল; 

সেইস্থল সস্তার 'পদতল এবং সেইপ্রামী পাতা । এখন, তৎকালে 

বাল্সীকির আশ্রমে আঅযোধাার কোনও মাতব্বর প্রক্গা যদি উপস্থিত 

থাফিত, এবং টিট্কারীদয়া বলিয়া উঠিত। “হে রঘুরর, আমরাতো 
সীতার অপবাদ রিশ্বাসহ করিতাম, তুমি আমার অগবাদ আশদ্ধা 

দুর না করিয়া ষেএঁ বুড়া বাধুনের কথায় এব$ আমাদের গুরুঠাণুর 

বশিষ্ঠদেব__বিনি পৃবের ঠিক বিচারই করিয়াছিলেন-তাহারও ক্মবশেবে 
অতিন্রমে। সীতাকে নিতে আদিয়ঃছিলে- দেখ) ,দেবতা স্বরিচার 

করিয়াছেন-_সীতার তৃগর্ভে জীবন্ত সমাধ হহল। দেখ, আমাদের 

আশঙ্ক। অমূলক কি সযূলক !” তাহ! হইলে রামচত্ত্রের অথবা বান্নীকির 

উত্তর দিবার কি ছিল ? 
আমার বোধ হয় সমগ্র রামায়ণের মধ্যে এই সীতার শপথ- 

পূর্বক পাতারে প্রবেশ দৃশ্ঠটির ন্যায় এরূপ অদ্ভুত সথচ করুণদৃণ্ঠ আর 
একটি আছে কি না সন্দেহ। পুনঃ পরীক্ষার্থ আনীঠা মা জানকীর 

ক্ষোভে ও অভিমানে জুদর আপ্লুত হইয়া উঠিল__অথচ গুরুক্ন 

সকলেই চরিত্র তুদ্ধির গ্রমাণ দিতে বলিতেছেন-পতিব্রত। একই কথার, 

সমস্ত প্রকাশ করিলেন__ 

*মথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি নচিন্তয়ে 
তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি। 
মনসা কর্ণাণ। বাচা যথা! রামং সমর্চয়ে 

তথ] মে মাধবী দেবী রিবরং দাতুয়হতি। 
যখৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেছ্সি রামাৎ পরং নচ 
তথ! মে মাধবী দেবী বিররং দাতৃমর্থতি ॥ 

রামায়ণ উদ্ভররা্ড ১১০1১৪-২৭ 



শঃ | . আলোচনা চতুষ্টয়। 
স্পা ০: ১ তত ১৩ সিসি ৯৫৯৪৯ 

তখন ভমধ হইতে নাগগণ বাহিত একদিব) সিংগসন জী 

হইল-_ 
“তন্সিংস্ত ধরণীদেবী বাহুভ্যং গৃহ মৈথিলীম্, 

স্বাগতেনাভিনন্দোনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥ উঃ কাঃ ১১০।১৯ 

এইরূপে নীতা রলাতলে অস্তহিতা হইলে--সমগ্র দর্শকমণ্গী সাধুবাদ 
করিতে লাগিলেম। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে এই দৃষ্টির সংক্ষিপ্ত 

এবং মনোহারী বর্ণন। দিয়াছেন 
ভবডূতি, নাটক িয়োগান্ত হইতে পারে নাঃ তাই শীতার সম্মেলন 

দেখাইয়াছ্েন-তথাপি পোরজানপদগণের সাক্ষাৎ সীতার পবিত্র 
 চারিজর) স্বয়ং ভাগীরী এবং গুরুপত্রী অরুদ্ধতী দ্বার প্রশংসিত 
করাইয়াছেন ; প্রজারা নতশিরে পীর উদ্দেশে আভবাদন করিল-« 

দেবতারাও পুষ্পবর্ধণ কারয়।৷ অভিনানগত করিলেন। ফলতঃ ধিজেন্দ্রলাল 

মণি ৯৮৯৫ ২৯৮৯৯ পীসিপাস্পিস্পিপিখ্পাসির আপা সিসি সিসি ২ উপ সি পাত সপাস্পিস্পসপিসিপাকসপসসিরিনি ছি পািপিসিি সণ ৯৫ সিল সি শিলাটিত সত ১4 সপ 

এই দুহপথের কোনটি গ্রহণ না করিয়। অতি অশোতনভাবে নাটকখানির 

উপসংহার করিয়াছেন 

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তথাপি তুমিকার আর একটি 

বাকোর আলোচনাচ্ছছলে দুচারিটি কথ! না বলিয়া! পারিতেছি না । 

দ্বিজেনদলাল বলেন, “পাঁরশেষে আম সুধীবন্দকে অনুরোধ করি যে 

তীহার! যেন এই নাটকথানিকে কাব্যকগা হিসাবে মাত্র দেখেন, 

ইতিহাস বা ধর্মগ্রন্থ বলিয়া বিচার করিতে না বসেন।” নাটককে 

'সৃধী” কেন, কোন “অল্পধী*ও ধন্মগ্রন্থ ভার্বিবে না, ইতিহাসও মনে 

করিবে না। তবে কাব্যকলা। হিসাবে দেখিবার অনুরোধ €কেন বুঝিলাম 

না। কোন্ কাব্যকলা বলিয়া দিবে যে পোরাণিক চিত্রগুলিকে মলিন 

করিতে হইবে? পৌরাণিক গুপন্তীসিক বা এঁতিহাসিক কোনও 

সর্বজনবি!দত ঘটনা নিয়াই নাটক ল্রিখিতে হইবে, ইহা ভারতীর 

, অলক্কারিকগণের অতি গ্রায়_"ন!টকং খ]াতবৃত্ং আাং-বেননা হহাত্তে 



থিজেন্বলাল রায়ের 'সীতা+ । ৩১ 

পটু বুঝিতে তেমন বেগ পাইতে হয়না । কিন্তু নাটককারের ঈদ 

কল্পনাশক্কি থক! চাই যে তিনি পুরাণের হতিহাসের অথবা উপা- 

খানের নায়ক ,ন/য়িকাদের চরিত্রের গটতাব যথাযথভাবে প্রদশিত 
করিতে পাঁরৈন__যেন যুলের সঙ্গে তুলনায় তাহার নাটকণন্ত্র হীনতর 

নাহয়। যদি হয় নাটককারকে অপ্রশংসাভাজন হইতে হইবে। 

পৌরাণিক বিষয়ে আবর আর একটি বিপদ-_খধি ব|, দেবতা অথবা 

মহাপুরুষাদি সম্বন্ধে দেখিতে হইবে যেন তাহাদের প্রতি ভক্তিবিশ্বাস- 
পরায়ণ জনলাধারণের হৃদয়ে আঘাত না ল্রাগে। তাঁনুশ বিষয়ে নাটক 

লেখকের যে যে গুণ থাক চাই দ্িজেন্ত্রলালের যে তাহ নাই, প্রবন্ধের 

প্ররস্তেই দেখান হইয়াছে । অতএব এ বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ না 

করাই ভা'লছিল। 

এই নাটকে এছাড়াও বে সকল ক্রুটি আছে তাহা প্রদর্শন করা 

প্রবন্ধের উদ্োঠ্য না! হহলেও কয়েকটি মার না দেখাইলে সমালোচন। 

অসম্পূর্ণ থাকিয়া বায় | 

বাল্সীকির আশ্রমটি দ্বিজেন্দ্রলাল দণ্ডকারণ্ে সংস্থাপন করিয়াছেন। 

বাল্ীকির আম সম্বন্ধে এমন কোনও মতভেদ নাই যে তিনি এবিষয়ে 

স্বাধীন মত পোষণ করিবেন | গঙ্গা পার হহইয়াই তাহার আশ্রম 

তমা নর্দীর তীরে; অতএব যেখানে তমসা আদিয়া গঙ্গার সহিত 

মিলিত হইয়াছে সেই স্থলেই বান্সীকির তপোবন- ইহা দণ্ডকারণ্যে নহে। 

রামের অশ্বমেধ সীত। নিব্বাসনের কহ পরে হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে 

ভবভূতির উত্তর চরিতের ২য় ও ওয় অঙ্কে স্পঞ্থ উল্লেখ আছে-ঘাদশ 

বংসর, । রামায়ণেও ভাহাই যেন বোধ হয়) কেননা শক্ুগ্ সীত] 

*এনিক্বাস্*নর সময়েই প্রার লবণ বধের জন্য মণুরা যান। সেখানে 

'দ্বাদশরধ্য কাটাইয়া (উত্তরকাণ্ড ৮৪ ও ৮৫ সর্থ) অযোধাম় রামকে 

একবার দেখিতে মাসিয। পুনরায় থান, ভাহারই ন্ব্যৎহিত পরে এই 

স্পট 



৬২ : , আমোচনা চতুধয়। 

ছাই অন্মেধের অনুষ্ঠান। কিন্তু ধিজে্্রদালের দাটকথানি পড়িরা রখ 

ব্যাপার সীত! নির্বাসনের ১* বৎসর কি ১? বৎসর ফি ১৮ বংসর-- 

কত বংদর পরে হইয়াছিল-_কিছুই বুঝ। যায় না। পরস্ত একবার 
১২ বংসরও আছে। নিয়ে সমন্তই প্রদর্শিত হইতেছে__ ? | 
০) রাম। % * * জাননা তোতুমি কিসে অহণিশ নিত) 

ই দশবর্ধ। ৪র্থ স্ব, ২য় দৃগ্য ৭৪ পৃ 

0) আবারসেই পৃষ্ঠায়ই সেই বন্ততারই পরে আছে. 
চলিয়া গিযলাছে আ্দাদশবর্ধ, শান্তিহীন। 

(৩) বাসন্তী * * শুন নাই রথুবীর অনন্তগন্বীক পঞ্চগ 

বর্ষ ধরি। ৪র্থ অঙ্ক ওয় দৃশ্য ৭৭ পৃঃ | 
(8) রাম। * * * এই ঘোরতর অন্তর্ণহে এই অষ্রাদল বর্ষ 

ধরি দ্ধ হইয়াছি। ৪র্থ অন্ধ, হষঠ দৃপ্ত ৯৪ পুই। ৃ 
(৫) বান্ধীকি। * * শিশু মণ্তদশ বর্ধীয়? ৫ম অঙ্ক ব্য দৃপ্ত 
৪ পৃঃ । 

বালীকি'। কেদেছিলি সপ্তদশ বর্ষ ধরি নিত্য যার জন্ত ১১৯ পৃঃ, 

রাম। * + দীর্ঘ সপ্তদশবর্ধ পরে দেখা হবে। ৫ম অন্ক ৫ম দৃত্ত 

৯২৩ পৃঃ | 

রাম। সগ্ডদশবর্ষ পরে পাইছি ফিরে পত্রীপুত্রে ৷ ১২৫ পুঃ12. 

ল্লানিন! দ্বিজেন্ত্রলালের ৯৭ বংসরই অভিগ্রেত ছিল কিনা। বলা 

দ্মাবত্টক যে অন্বমেধের যঙ্কল্পের (৪র্থ অঞ্ক ২য় দৃশ্তের) সময় 

ছুইতে অথ্বমেধের শেয় (থিম অঙ্কের ২য় দৃহ) পর্যন্ত 
£1) বৎসর লাগিবার কোন কথা নাই। অথচ একই অঙ্কে একই 

স্থানে ভিন্ন ভিন বর্ষ যখ্যা নেওয়া হইয়াছে! জর অর্থ 

পা এত ছাপার ছু, হই. টন মূ বিশেষতঃ চে 

এও সস কবি 



 স্বিজেন্্লাল রায়ের 'সী51,1 ৩৩ 
পাস ক্স পপ পির ডি / ৯2 আপি লন ০ 

শর্খপ্রয়োগেও ছু এক স্থানে অস[বধানতা। দেখ! যায়; একটি বড়ই 

চমৎকার ! সেনাগণ অর্থে সেনানী লেখ। হইয়।ছে £-_ 

কুশ। * * শুনিয়াছি কোলাহল সেনানীর (৮১ পৃঃ)। অরপ্যানী 

পাণিন ব্রিক ৫১ ৪৯) শানর দেখাদেখি বনানী বগভাযায় খুব 

চলিয়াছে ; ক্ষতি নাই, বেননা বনানী শট] নুতন । বিস্তু 'সেনানধ। 

শবের তর্থ রূ7 হহয়া আছে, তাং। এতাবে পারধণ্ডিত তো হহতে 

পার না! ৪ 

ত্বিজেদুলাল মিব্রাঙ্ষর ছদো এই নাটাকান্যধান্ি প্রণয়ন করিয়াছেন। 

শেক্স্গীয়র প্রভৃতি ইংলগ্ডের মহাঁকবিগণ শি নাটক লিখিয়] 

ছিলেন-তংপন কাব ডা'গডেো প্রতৃতি মিরাক্ষপেও নাটক শিগেন। 

কিন্তু নাটকের বক্তভার চরণে চরণে মিলল তেমন ভাল উনায় না, 

ছড়াকাটার মঠ শুণায়) নাট।াচার্ঘ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও 'আঁম- 

্রাক্ষরই চাপাইয়ছিলেন। পরস্থ ছ্িজন্দ্রলাল মিত্রাক্রের নিগড় পরাহয়াও 

কবিতাকে চাতাহয়াছেন মন্দ নয়! ধন্থতর চরণগুজিতে মিল বেশ লক্ষ 

কর! মায়, কিন্তু আঠার অক্ষরের চরণের মিল ভেমন লক্ষ হয় মা। 

আবার মধ্যে মধো এই মিলও সুষ্ঠ, হয় নাহ! বথা ৭ 

মরণের চিন্ত! ; যেন পুম্পত কাননে 

ভুজগ্গম ) উৎসন মন্দারে মার্ভধবন ) ১৩ পৃষ্ঠা 

অপিচ মিলের জন্য কখন কখন নিরর্থক শবের৭ প্রয়োগ করিতে 
হইয়াছে । যথা 

সেদিন বৈদেহী সঙ্গে নান মৌন 
দৌমিত্রি অযোধ্যা ছাড়ি অতি গৌণ 

নিংশব সশঙ্কগতি পুপ্পরথে 

চড়ি চরিধেন বায়ে (৫৬ পৃঃ) 



৩৪, ০7. আলোচনা চতুষ্ট্) 

গৌণ শবটির সার্থকতা কি? 

কচিৎ এই গণ্ভময় কাব্)র পংক্ি গগ্ভের মতনও শুনায়, যখ1-- 

“দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেশ হ'তে চির (নব্ধাসিত হোক 1৮ ৭৩ পৃষ্ঠা 

আর না-_যথেষ্ট হইয়াছে । আমরা একপ্রকার ইচ্ছা করিয়াহ মাত্র 

দোষগুল প্রদর্শন করিলাম । দ্বিজেন্দলাল এখন পরলোকগঙ-_সে 

আমাদেরই ছুর্ভাগ)। তাই তিনি স্ততি নিন্দার অতীত। প্রশংসা 

পাইলেও উতৎস্হ হইবে না, অপ্রশংসায়ও তাহার কোন ক্ষতি নাহ। 

তবে দোষ প্রদর্শনের স।থকত। এই যে তাহার অগুকরণ বা অনুসর« 

করিয়া ঝাহারা সাঁহিতাঃফ্ষতে বিচরণ করিবেন-_তাহার| যেন সাবধান 

হন। বিশেষতঃ শ্রদ্ধ। বিথাস না থাকিপে পৌরাণিক চিত্রে হশুক্ষেপ 

কেহ যেন না করেন। ধরুন এই *দাত।”। হহার পাত্রপাপী যদি 

অধোধার রামপীত। ও মহধি বশিষ্ঠ বাল্ীকি হত্যা না হইয়া কুঙুম- 

নগরের বীরেন্দ্র ও কমলা নামক কল্সিত রাজরাণী এবং আধু'নক প1৬৩ 

হরিশান্ী রামনিধি ইত্যাদি হঠতেন_-ভবে আমদের সমালোচনা 

নিশ্চয়ই কঠোর হইত না। আমরা ছিজেন্দ লালের নানা প্রকার চারি 

স্ব্্ির, রসভাবসমুজ্জল তর্বযুক্তি প্রযোগবহুল রচনার শত্মুখে প্রশংসা 

করতীম। এই নাটকে ও লক্ষণ ও উন্মিলার চিত্র অতি নুন্বর হইয়াছে-_- 

রামায়ণের ভাব (স্পিরিট) ব্যাহত হয় নাই। ফলতঃ নাটঞ্কারের 

গ্রধান বর্তব্যই কল্পনাবলে নিজকে বর্ণযিতব্য দেশ কাল ও পাত্রের তিতরে 

সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রবিষ্ট করা । উত্তরচরিতে সুত্রধার যেমন বলিয়াছিল-_ 

“এমোইন্ম কার্যংশাদ্ আযোধি)ক শ্বানীস্তন শ্চ+ 

সমস্ত নাটককারেরই রামায়ণ ঘটিত বিষয় বর্ণনায় তাই দাবিতে হইবে। 

ধিজেনত্রলাল তাহা! পারেন নাই ? খু'টিনাটিতেও তাহার অত্যাধুনিকত্ব 

ধর! ' পড়িয়াছে--তাই ভরত রামকে সঙ্সোধন করিয়। বল্য়াছেন। 

.. শ্রয়বর? (২ পৃঃ), লক্ষণও বুলিয়াছেন “ভাই” (১১৭ পৃঃ) 



ক 

ধিজেন্্রলাল রায়ের গীত । ৩৫ 
০০০৬১০৪৮৬৬৭ 

শালি কচ কস তি তোমা 

শু 
সস 

এখন মবুরেণ সমাপয়ে। দি্েন্্রধাল মহাপ্রাণ ছিলেন; তাছা 
না হইলে তাহার দেশপ্রেমের গীতগুলি এমন প্রাণম্পনী হইত না। 
গাহার প্রাণের প্রার্থনা, “এই দেশেতে জন্ম আমার যেন এই দেশেতে 
মরি।* কেবল তাই নয়, মহাত্মা গোখলে যেমন মৃত্যুকালে বলিয়া, 
ছিলেন--'যেন আবার ভারতবর্ষে জন্মি বিঝেন্দ লাঙের চরিত পৃক্তক 

হইতেও জানিলাম, তিনিও “আবার আদিব” বলিয়া গিয়াছেন। 
মুওাগালে তাহার “মণ্ট,ঃ ডাকটিরও অর্থ ইহ।ই ব্ট। শীভগবান্ গীতার 
বালয়াছেন--- রণ ০ 

“মং যং বাপি ম্মরন্ 'ভাবং তাজত্যন্তে কলেবরম্। | 

তং তমেবৈতি কোন্ের সদা তষ্তা বভাবিতঃ 0৮ ৮1৪ 

তাহ ছি এই মণ্ট ,র মধ্যেই আনার চাট | হে | তুমি 

ন্মাদক স্বদেশ সগীত শুনাহও | পরস্ধ। তোমার অচির ভূঙজন্ার্জিত 
অনার্ধ [দেশী ভাব যেন পরজন্মে তোমার নল গরতিতাকে আর মান 

না করে। তদর্দে আমরা ভগবংসমীপে সব্বান্তঃকরণে প্রার্ন। করি। 



_ শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্ুচরিত। 

, বিগ বর্ষে পণ্ডিত শ্িবনাথ শাহী তীাঠাব ভীনন-চরিত গ্রস্থ 

প্রচারিত করিয়াছেন | ভাঙার মুঠ্র কিছুকাল পৃ. একবার ঠঠ1 

পাঠ কারয়াছিলাম) মুহাপুংবাদ পাঠবার পরে পুণস্চ পাঁড়য়াছি। এহথান 

উপলক্ষ) কারগা ত্রাঙ্ষদমাজ এনং হহার মেতৃাশের, তথা পঞ্ডিত 

শিবনাথের, সম্বন্যে ক৬ক গল কথার আতারণা এহ পরছে উদ্েপ্য | 

ব্রাহ্মমমাভের কথা বলিতে গেলেহ সব্বগ্রথম হহার সংগ্থাপক 

স্বামমোহন রায় সন্বদ্ধ ক!ধও বলা আবশ্যক । রামমোহন ভলাধারণ 

গ্রতিভাবান্ বাকি হিলেন_এমন তরীক্ষবুদ্ধিগ্পন্ন ও এমন অব্যবসায়ী 

"বর্ম সচরাচর দেখা থায় না। অসামান্য নিত গাকাতে তিনি 

নান! ভাষায় বুৎপনধ হহয়াছিলেন। বাল্যকাল হহচেই অশেষ কেশ 

্বীকারপৃক্বক নানা গ্পগে ভ্রমণ করিয়া এইং নানা ভাষায় লিখিত ধশসগ্রন 

পাঠ করিয়া! রামমোহন জগঠের প্রধান প্রধান ধন্মের মন্্াবগত 

হইয়াছিরেন । তিনি বদি কেন আধ্যাত্মিক বিষ্যয়ে মংনানিবেশপুবব ক 

ধুদ্দঘসাধন করিতেন-'এমন পারঙ্কার বুদ্ধি এমন অভনিবেশ-গ্রবদাচিৰ 

বিশেষতঃ এমপ তুদুঢ-কণঠ-দেহ গাহয়া যদি ভগবংপাক্ষাৎকার লাভের 

ভন্য তপস্থা কারতেন। তবে দিদি একজন অতি উচ্চ অঙ্গের সিঙপুরুৰ 

বহয়। ভাষতবর্য:ক ধন্য করিতেন। কিন্তু যেকণ প্রতি হইলো বদ্ধ ওকমুদ্ধে 

. প্রেরণা আনিয়া দে াষযোহনের সেংরূপ গুকুতি ছিল। তাহ 

টি বয়সেই জ্লারবা ।শখিয়। মোসবামানের ধারা দক জালোচন।র 

3 কদে তাহার মলে হল হিন্দুদের প্রাতম। পৃঘ। কটা কুসংস্কার এবং 

পুস্তবও ডিন ভিগয়াঘিযেন, ছি ই সত গার এবখা]ন, 
৮ 

॥ 



শিননাথ শাস্্ীর মাহু্ঠরিত | ৬৭ 
পপি সপিস্সিস্টিসপিসিিসিপ প উপাসপিসসিপীসির সিসি পাস পাসসি ৯৯ তিতাস মত পাস সিলাসির সিসি শি ভে 

তারসব, তাদৃশ দৃতণগ্কর চিন্তবিশ্ট লোকের যনে যখন একটা বিষে 
প্রবণগ জনম, তদন নবান্ন লগ্ন সংস্কারের ন্যায় তাগ সঠজে বিদুরিগত 
হয় ন। ৮ ববং শান্ত্রানির অন্যগনকালেও তদৃুশ বাক্ে আপনার 
প্রন্বত্তর অনুকূল বাক্যানি খুজি লয়। ফলকথ। রামমোহন “তাৰি্* 
হিপেন না ছিলেন “ঠার্কি”) বিগ্া তাহার শাসবাদায়” হইয়াছির্ল। 
তাঠাবাই গ্রকৃঠ তরাগুসন্ধংহ্থ, যাহারা নিজের ভবনে দে “তন উপলব্ধি 
করিয়। পশ্চ'ৎ তাহার প্রচার করেন? রামমোহ্ঞর জীবন-চরিত পড়িয়। 
আমন তাগার কোন প্রমাণ পাই নাই--ফোড়শবর্ষ হইতেই তাহাকে 
*বুন্ধং রেডি” ননার করিতে বেখি_তক্কোপণন্ধির অনসর কোথায়? 

পঙগুগ অপেক্ষা রঞজোগুণ£ তাহাতে প্রনৃত মাগাগ দেখা যাইত। 
ভোগ লপ্ন। অথাপগ্স। বশেলিগ্প। ইত্যাদি উৎকটছাবে তাহার শ্বভাৰৈ 
পারলক্ষি 5 হইত। “লক্ষ টাকা? সঞ্চয় করিতে হহবে-_-তাহ রলপুরের 

গেওয়ান হইয়া “উপরিৎ আয়ে সেই বাসনা চণ্রতার্থ করিকেন। 
একাধিক বিপাহে তাহাকে আপত্তি করিতে দেখা যার নণই, অধিকস্ত 
পৈব-বিবাঠেরও তিনি পক্ষপান্তী ছিলেন। মগ্ধ মাংসে কুচ ছিল) সে 
সমগ্রেও তিন "শিবের আজ্ঞাবহ_-অথচ তাহার গ্রচারের বিষয় ছিপ, 
নিপুণ বঙ্ধ উপাসনা! 

ফলত রামমোহন রায়ের চরিত্রে পরম্পন বিরোধী ব্যাপার লক্ষিত 
হইয়া থাকে। থে সঙ্গীত “বিষয় নিমগ্র মনকেও উদাসীন করিতে 

পারে? ব'লয়া প্রশংসিত হইয়াছে, তিনি তাদৃশ গীত রচনা করিয়াও 
বিষয়ে নিষপ্র ছিবেন। শকত আর সথখে মুখ দেখিবে দর্পণে বলিয়! 
বিন গান বাঁধলেন, তিনিই প্রতাঠ দর্পণে মুখ দেখিয়া বেশ-পারিপাঁট 
করিতেন !1--একজন এ কণ! তাহাকে বললে তিনি “বেশ বলেছ | 

“বেশ বলেছ': বলির কথাটা উড দিয়াছিলেন। ডি দিনা 

বিষয়ে. যিনি উমা 



তিল আলোচনা চতুষ্টয়। 
সিসি সস সি সস তি 

'লিখিলেন, ও বেগানট। কিছু নয়--উহা পড়িয়া ছেলেরা বিগড়াইয়। 

“-ষাইীবে মাত্র! ধিনি সর্ব ধন্ম সমম্বয় উদ্দেশে পরাঙ্গ-সমজ স্থাপন করিয়া 

'বিশ্বনীন উ্ারতার প্রশংসা লাভ করিলেন, তিনি “পৈত্রিক বিষস্বে 

“আপনার শ্বত্বরক্ষার জন্য আদালতে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় 

'দিয়াছিলেন 1”* এইরূপ আরও উদাহরণ দেওয়া যাইত-_বাহুল। 

বলিয়। ক্ষান্ত হইলাম ।। তথাপি তদীয় জীবন-চরিতত হইতে একটা গল্প 

 এস্থলে উদ্ধত করিলম'।. 

রামমোতনের কম্মচারী ভরীয় ত্রাতুষ্প,হ যাদবচন্ত্র রাদদের বিকুদ্ধ 

এক. মোবদ্দমার আপিল সুপ্রিম কোটে দায়ের করেন । বামমোহন 

এই সময়ে মোকদ্দম। শুনিতে যাইন্ডেন এবং প্রতোক বারে যারব- 

/চন্ত্রকে যোলটি টাকা দিতেন ও আপন রুমালে মুখ মুছাইয়৷ দিতেন। 

যাদবচন্্র মোকদ্দমায় জয়ী হন। রাঙ্চমাহন শেষে বলেন “চাকর 

আর ছেলের মধ্য বিবাদ চল্ ছল চাকর পরাস্ত হ'ল। ছেলের জেদ 

বহাল হইয়া ভাগই হইল ৮1 

ফলকথ।, রামমোহন রানের ধর্শপ্রবর্তক হইবার প্ররৃতি ছিল না। 

“মহাজনাঃ ন্মেরমুখাতনন্তি”--রামমোতন রারকে। নাকি সর্বদ। বিমুখ 

দেখা যাইত । তাহার মাথার যে মুরুশিত প্রতিকৃতি সাহিতা-পরিষদ্- 

গৃহে দেখিয়াছি, তাহাতে তিনি “দ্বিমস্তক” ছিলেন। স্পষ্টই প্রতীত হয়। 

পণ্ডিত কানীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত চরত্রান্মান বিগ্া বিষয়ক গ্রন্থের 

২৯ পৃষ্ঠায় আছে,--দদ্বিমস্তকঃ পাপরৃদ্নৈস্তাত্কঃ1” পণ্ডিত কালীবর 
2 এ পি শীশপশীশপাটিশাশীশি শিক শাশাটাশিিটিিপিশাশীশীশী শি িিতি 

« রামমোহন রায়ের জীধন-চরিত ( নগেন্দ্রনাঁথ চট্টোপাধণায 
কত) ৪৮ পৃঃ [৩য় সংস্করণ ]। 

- 1 নগেম্ত্বাবু কৃত রামমোছনের জীবন-চরিত তৃতীয় সংঙ্করণ. 
৫৪ পা ভীবন-চয়িত-কার গল্পটি লিখিয়। মন্তব। করিতেছেন “কি . 

| ০০০৯ কলইাগ আজ আকার করিকে গারিন/:কি. 

৯ জা? পাস রি 

রং 



শিবনাঁথ শাঙ্সীর আঁথচরিত 1 ৩৯ 
ইস পাসবিলি লী পিস পিসি রত ৯ সিসি পাটির পি সিসি পি ০ সি সি ছি ওসি ৬০০ চে 

ইতাঁর ব্যাখ/| করিয়াছেন,_-“কপাল ও মৃদ্ধী যেন যোড়া। যেন দুই থাক 

আলাঠিদ]। অর্থাৎ কপালের উপরে ও শিগাস্থানের নিয়ে একটি 

থাক? থাকিলে তাতাকে ্িমস্তক বলা যায়। এতদ্বিপ পুরুষ অর্থাৎ 

দিমস্তকযুক পুরুষ পাপরুৎ অর্থাৎ পাপমতি ও অন্তত্দুটিল হইয়! থাকে। 

এন্প বাক্িরা কোন কালেই বা কোনও ক্রমেই ধনশালী হইতে পারে 

না, ইহ যগার্থ অন্রমান | ৬ / 

যদি রামমোহন “রাজনীতিক নেতা” হর্ধতেন, অথবা কেবল 

“নমাজ-সংক্গারক” হইতেন,। তবে তাহার চরিত্রের দোষখুলির কথা 

এস্থলে তুলিতাম না। রাজপুরুষ বা সমাজপতিদের সঙ্গে খেলিতে 

“ডি'প্লামেসি” বা ডুপ্সি সিটি (কূটনীতি) আবপ্তক | কিন্তু ধর্থাসংদ্কারক 

হইতে হইলে রি হইতে হইবে_“দ্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি ? 

অঙএব রামমোহন সম্বন্ধে এই সকল অপ্রিয় সত্য বলা প্রয়োজনীয় 

মনে করিলাম। ৃ রা 

য'দও রামমোহন স্বীয় যাদুচ্ছক আচার-ব্যবহাঁর দ্বারা" তদানীস্তন 

শিক্ষিত সমাজের নিকটে এক উদ্ভট আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, 

তথাপি ব্রন্ধোপাসনাক|রীর দল হিন্দুনমাজ হইতে পুথক একটা 

সমাপ্ররূপে বিবেচিত হউক, এইরূপ অভিপ্রায় তাহার ছিল বলিয়া! বোধ 

হয় না। সেজন্য দায়ী তাহার পরবত্তী ত্রাঙ্ম-সমাজের অভিভাবক 

শ্গাঁ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

.* পঙ্ডিত মহাশয় “ধনৈজ্যন্£” এর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন 

বলয় বোধ হয় না। ধনাদি 5 পরিত্যাগ করিয়া থাকে 

এইক্সপ অর্থ-হ সঙ্গত। £ রামমোহন রায় ধনাদি উপার্জন করিয়া- 

ছিখেন যাথষ্ট, কিন্তু শেষকালে পুত্র, দর] বিত্ত সমস্থই ত্যাগ করি 
তাহাকে দেশানস্তরে এক প্রকার বানর চি নেহতাস নি 

হইর/ছিন.6::773:3:42508-305585188:52 .58534278 



৪ | গ্মালোচনা চতুষ্টয়। 
পাস বাপি ইজি এ 

ইহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের বন্ধু ছিলেন-_ 

রামমোহন গ্রতিঠিত ব্রীঙ্ধপভার৪ এবজন পষ্ঠপোষক ছিলেন । 

দ্বারকানাথ রামমোহানের সদৃশ বুদ্ধিমান ও রাজনী(তিক ছিলেন--তাবে 

“বাবুগিরিতে* অদ্বিতীয়ই ছিলেন । ভারতে ও বিলাতে মেমসাহেবদের 

বল পার্টি ইত্যাদিতে প্রনৃত অর্থ ব্যয় করিয়। প্রকাণ্ড সম্পন্িটা খণজালে 
জড়িত করিয়। গিয়ছিলেন | পুক্র্দবেজনাথ পিতার দোষের উত্তরাধি- 

কাণী হন নাই বয় সাধুতা। ছ।ং সংধারণের শ্রদ্ধাভীজনহ ছিজেন। 

রামমোহঃনর ভ্যায় পা্ডিত) ইঠার ছিল নাধিস্ত ইনি চতুর ও বুদ্ধিমান 

ছিলেন । 

পিরাণী শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উহার সঙ্গে সাধাবণ হিন্দুসমাজের বন্ধন 

তত দু ছিল ন)--তাহ এহ ব্রদ্দোগাসনাকারী দলটিকে সম্প্রদায়, বদ্ধ 

করিয়। এবটি ভিন্র 'হমাজ”রপে পাঁরণত করিতে ইহার নিজের ভেমন 

ক্ষতির বোনও কারণ ঘটে নাই, বরং এহ নূন সমাজে “আচাং”রূপে 
অধিচিত তইয়া “মহযি” * উপাধি ভূষিত হই পার্য়াছিলেন । 

উহার পরিচালনায় বাহ্ম-সমাজ হইতে “বেদাস্তের” প্রভাব ধীরে ধারে 

তিরে।হিত হইয়া “থওডেরপার্ক।ব” (ইউনিটারিয়ান খৃষ্টান) ওভৃতি 

পাশ্চাত্)দিগের প্রভাব এ সমাজ আসিতে আবস্ত তহল। ইহার প্রণীত 

অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে “সম!জ+তুক্ুগণের পারিবারিক নিত)নৈমিত্তিক 

' কার্য হইতে লাগিল । তবে ইনি হ'াশয়ার লোক ছিলেন__ জাতিভেদের 

সম্পূর্ণ বিলোপ, অমবর্ণ বিবাহ ইতাদির পক্ষপাতী ছিখেন না। ফলতঃ 

্রাঙ্ম-সমাজকে সংস্কারক সমিতিতে পরিণত করিবাত্স কাজ ইহার দ্বার! 

হয় নাই--সেই কাঞ্প করিয়াছিজেন__ কেশবঠন্ত্র সেন। 
৩ 

5. এই মহষি উপাধ গ্রহণে ধেবেম্ত্রনাপ হিন্ুুদাধারণের নিকটে 

তা অশর্ধেয হইয়াছিলেন। পাচারে কার ব/ক্িও খ্য 
০ দিয়া ১২ হিল পানি? 2 রি? পত্র বন্য 7 র 



শিবনাপ শাঙ্ধীর আয্মচরি। ৪৯. 
সমল লাস তিতা এক্টি লো সি 

কেশবচন্দ্ব অতিশয় প্রতভাবান্ ব্যক্ত ছিলেন। ভংরেজী ভাষায় 

লিখিতে ও বলিতে তীাঠার ন্যায় বাক্তি এদেশে অতি আল্লহ অন্মিয়- 

ছেন; তবে, ইংবাীতে তাহার থেরপ অগাধ বুাংপত্তি ছিল সংস্কতে 

সেরূপ কিছুট ছিল না। লোকের চিত্তাক্ষণেও তীহার অদ্ভুত 

শক্তি ছিল-_বনহ শিক্ষত যুবক তাহার আকষণে ৩২সপ্প্রনায়ভুক 

স্পা 

হইয়ছিলেন--অনেকে আজীবন তার প্রতি ভক্তিভাব পোবণ করিয়া, 

গিয়াছেন। এত ঝড় বাক্তির ভিতরেও কিছু খারএ$হ্ধ তাতা অন্তর্দ শা 

ভিত্র সগজে কেহ ধরিতে পারিত না।*  পরশেষে তাহ তদীয় ছে 

বন্যার বিবাহ বাপারে ধরা গাঁড়য়া গেল। 

*. এস্লে কটি গন বলিতে হইল। নিহত উপকণ্ে 

উপ্টা উঙ্গীতে নবকিশোর গুপ্ত নামে এক সাধু থাকিঙেন, কেহ তাহার 

নিকটে গেলে উহার ভিতরের ভাব লক্ষা করিয়া তিনি গান বধিয় 

গাইতেন। কেশববাবু এ সাধুব সংবাদ শুনিয়া একদা তাহাকে 

দেখিতে যান। সাধু তাহাকে দেখিয়াই গাঈজেন-- 

রাগিণী লল৮_ আড় । 

"আয় সথি যদি দেখবি চোরা কুসীর্রন বীর্্নের ধার|। 

দৃষ্টি মাত নাই কেশবে--কেশবে সুখ্যাতি ভরা। 

প্রভুর মন্ম প্রভু জানে, গে।সাহ বিনে কে বাথানে। 

পশেছে যাদের পরাণে, আছে তারা জীয়ন্তে মর ॥ 

আবে কি তেমন বসছে, মণির কি তুলনা কাচে, 

একথ। বলব কার কাছে, বার্থ মিছে অবোধ মার|। 

সংকীর্তন করি ভবে যেজন রী নিন হা 



৪২ আলোচনা চতুষ্টয় । 
সস পর্ছিসি  আর পপ ক স পা শী পসসিপ্ি প পিটস প পা আপা এ ৯৯, ০৯ ০৯১ এক -.৬ 

 কফেশববাবুব সময়েই ব্রাঙ্গধর্শা গ্ররুতপক্ষে বর্তমান আলারে দেশ 

যধো প্রচারিত ভইয়াছে। উহাঁব উন্নততম অবস্থাও ইছাঁরই সময়ে 

অধঃপাঁতও ইহারই সময়ে ঘটিযাে | 

কেশববাবুর মোচকরী বন্দত' শক্ষিতে আকুষ্ট হইয়া উচ্চশিক্ষিত 

নবা দল ( তন্মাধো পণ্ডিত শিবনাথ শাঙ্গী একজন) ব্রাহ্গধর্শো দীক্ষিত 

হইতে লালিলেন_ভারনবর্ষময় এই ধর্ম তিনি এবং তাহার শিষ্ুগণ 

প্রচার করিয়া! বড কালে নবপর্দে শীনিয়া আনিজেন । ৷ সদর পীতা় 
তি শিপিশিশিশিশিীিটী চি 

শিশু বই না মান্য মিলে, দলে দলে পচব চলে, 

মদ অহঙ্ষারে ফুল, আম্মতহ হয় তারা । 

নিশানে অদ্বৈত গৌসাঈ, গৌর-নিতাটর খে বব লা, 

কোথা বৈল তার] দুভাঁত, ভেবে ভেবে ভলেম সাবা ॥ ২ ॥ 

কাল মৌননের স্রোতে মি'ল, ভাস্তেছে অগাধ সলিলে, 

তর্দিন বই অন্তিম কা/ল, এজ্াল জালে পড়াব ধরা । 

মহাজনের যে প্রণালী, তুৰীভেরী সে সকলি, 

নাম গানে সাক্ষাৎ কলি, কেবলি বন্তহায় সারা ॥ ৩ ॥ 

শৃন্যে শুনে বায়স শিবে, পশ্চাতে ধায় মতোৎসবে, 

না জানি কাঁর ভাগা হবে, নীরে রবে কি লাগ্বে কিনার1। 

বিনে প্রভুর পদ্াশ্রিত, যেতে মান] অনাহুজ, 

ইয়ং বেজগল যত, রখি-সুতের ভয়ে সারা ॥ ৪ ॥ 

কেশববাঁবু এই সাধুর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি নাকি 

বলিয়াছিলেন “আমি বৈষ্ঃব-আপনি রামকুষ পরমহংসের কাছে 

গিয়া শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করুন, ছূর্যোগ কাটিয়া! ধাইবে-+কেননা শক্তিযন্ত্র 
সমধিক তেজঃসম্পন্ন* | ইচ্ছারই কথায়, নাক কেশবধাবু পরমহংসদেবের 

নিকটে গিয়াছিলেন। (এটি কোনও সাধক রা হইতে প্রাপ্ত) 

সওম) ভগহাম জাদেন 1.) +5.:0:9,:::44%:5:-:5:০3২850785 8 ইন 



শিবনাথ শাস্্রীর আত্মচরিত | * ৪৩. 
বসি সপ সপপ্টিশা সপ উজ বলনা ৬০৭০০ সপ ২৬৮ রঃ 

ইউ টে টা নি ৩ পা এসি পি পি এ ০৯ ০৯ ৯ পপ পি পি পি শিম চিএ সিট কাকা. 

পর্যন্ত রব উঠিগ--জাত মারলে তিন গেন-_ইটিসেন, উইলসেন আর 
কেশব সেন। (হ্টিসেন অর্থাৎ রেল-জাঠাক্র, উইলমেন-_-বিধাাত 
োটেল )1 ইতিমধো' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিরোধ 
ঘটতে দেবেন্্রনাথের ক্ষুদ্র দল “আদি ত্রাঙ্গ-সমাজ” এই নামে অভিচ্িত 
হয়া কোপ ঠেস! তইয়। পড়িল। 

১৮৭১ ইংরাজীতে যখন ক্রা্গ-বিখাহ আইন পাস হইঙ্_নগন এ 

ধ্রাঙ্মরা থে হিন্দু নঠেন একখাটা এ মানের ধেই প্রাতপারিত 

চঠয়! পাঁড়ল। সেই তততেট বোধ ভয় ভ্রাহ্ধম্ম এ সমাজের গতি 

মন্দ'ভূত ভইয়া পড়িতে লাগল । আদি সমাজের বাজনাবায়ণ বনু 

মভাশয় “ঠিনুধন্মের শ্রেষ্ঠত৮ সম্বন্ধে বুতী দিজেন ॥ দক্ষিণেশরে 
৬লামরৃষ পরমহংস আংবঙ্কুত হইলেনবলেকে দেখিল ভয়ছরী? 

মৃতির নিরক্ষর পৃক্জক কিরিগে আব্যাহিক টয়তি লাভ করিয়া জ্ঞানগর্ভ 

কথা বালতে সমর্থ হইলেন । এদিকে আমেরিকা ও ইউরে।প হনে 

অল্কট্ ব্রেভেট্ স্ক গ্রতৃঠির দল আদসয়া আর্ধ। শান্ধান্ত যে!গ দাগের 
' কথ! প্রচার করিতে লাগিলেন । ৃ 

ঠতিমধো কেশ্লবাবুর কলার বিবাত বাপারে ব্রাহ্গ-সমাতে 

দলাদলির হলাহল উথ্িত তহল। কেশব-বিরোধশি দল “সাধার5।? 

ব্রা্ষ-সমাজ স্থাপন করিলেন? কেশব নিলের দলাকে 'নরবিধান। সংন্তিত 

করিয়া আদি ব্রাঙ্গ-সমাজের নেতার ন্যায় “কোণ ঠেস” হইয় 

পর়িলেন। 

এই সাধারণ ব্রাঙ্ম-সমাজের নেতৃম্থাণীয় হইলেন পণ্ডিত শিবনাথ 

শান্ী। তিনি, বিজয়রফ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামকুমার 

বিদ্তারত্ব প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ ও বকুংত! ছার! ধর্মপ্রচার কফিতে লাগি! 4 

তরেন-_ আনন্দমোহন বসু, দুর্থামোহন দাস প্রভৃতি কতিপয় শক্কিশামী . 



৪৪ আলোচন! চত্ুষ্য়। 
স্টিল পপ পি পা পি পশম শপ পপির এসপির রি ৯.০পে পাস পে এত পি, পপি পাপ পথ শ্ািসিতটি ৪৯৯৯৩ শিপ ৮ পা, 

লহ ব্রা্ধপর্থ প্রচার হইতে লাগিল); এবং অনেক অপক্- বয়স্ক 

যুবক এ ধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজ পরিভাগ করিতে লাগিল, 
কিন্তু যখন রোগ প্রবল হয় ভগবধিধানে "যধও ভূি পরিমাণে 

আনিক্কত ১য় থাকে। । 

ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের বিরুন্কে প্রতিক্রিয়ার কতকগুলি কারণ পূর্বেই 

উল্লিখিত হইয়াছে (যথা পরমহংস রামরুষদেবের ও “থিয়সফির* 

আির্ভান, ইত|নদি) । আবার ন্দু ধশোর সংরক্ষণার্থও ধর্শ বক্রুগেণ 

আক্তির্তি হঃলেন। পঙ্ডিত শশধব তর্কচড়ামণির ও পরিব্রাজক 

শ্ীরফ্ঞ এ্সয়ের* নাম এম্বলে সাদরে উল্লেথ যোগ।। পণ্ডিত পঞ্চানন 

ঙকরত্বের সম্পাদক্তায় বঙ্গবাসীর শ্বহাধিকারী শাঙ্গ প্রকাশক গ্রস্থাবলী 

এচারিত করাতে রামমোহন রায়ের সময় হঠতে শান্স বাকের যে 

অপ-বাথ্যা ভই্তেছিল, তত্তাৰেণী শিক্ষিত বাক্কিগণ নিজে গ্রন্থ পড়িয়া 

তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন । স্বগীয় ভূদেব মুখোপাধ।ায়, বক্ষিমচন্ত্র 

চ'টাপাধ্ায়, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়ন্ত্র সরকার প্রভৃতি অভ্ুচ্চ ইংরাজী 

শিগ্ষগ মনন্থি 1 লমাজের অনুকূল প্রবন্ধাদি গ্রক্কাশ করিয়া হিন্দু" 

টানি পু উইকি সাধন করিয়াছেন । আবার “পহযানননঃ 

*. রুকু প্রসন্ন সন আসাধ।রণ বাক ছিলেন । কত লোক যে, 

তাহার বক্তহায় শ্বধর্ধামুরাগী হইয়াছেন, হাহার ইয়ন্তা নাই । িন্: | 

তাহার গুরু দয়াল দাস বাবাজীর তিরোধানের পরে সন্তবহ:ঃ তাহার 

ভাবের ঘরে কিছু চুরি হইয়া গেল-_তাই তাহাকে পরিণামে জেলথানার 

লাধনা ভোগও করিতে হইয়াছিল। তিনি শ্রুজগদস্বার প্রয় সন্তান 

ছিলেন; আদরের ছেলেও দুষ্টামি করিলে মা ছু একট! কীল চাপড় 

দিয়। একটু শাসন করিয়া কিছু কাল কাদারয়া গম্চাৎ কোলে তুলি]... 

লয়েন,। কষ গ্রপনধের মনও গ্গজ্জণনী এই ববস্থাই করিয়াছিলেন 

মার. 



হি শখ আছ্ুচরিত । ৪৫ 
চ্পিস্পিি সপাস্পসসিপ সিল ৬ সিটি সিটি সস অপ ৯৩ ৯, 

হন্ত্রনাথের বঙ্গ বিজ্জণ, রি 'ঘটারের প্রহসনাদিও ব্রাহ্ম সংক্কারকদিগের 

সৈদেশিক ভাবের প্রত অশ্রন্ধ। উৎপাদনে কম সহায়তা করে নাই । 

| ব্রাঞ্গগণর মধে) কতিপয় প্রধান বাক্তির আচরণে ও মনত পরি- 

বর্তনেও এ সমাজের আশ তি হতল | বেশব বাবুব আচরণের কথ! 

পূর্বেই বলা হইয়াছে) এহ নৃহন দলের ও ছ একজন (বিশিষ্ট বাঙ্ির অপরাধ 

লোক সমক্ষে ধরা পড়ল । গ্ুপ্রসিদ্ধ ঠকালী প্রসপনর কান্যবিশাবদ সম্পা 

পিত ছিতবাদী, প্রভৃতি পরিক,য় তাগার সমালোচনারএকথা। অনোকর 

(মনে পড়িবে | কেহ কেঠ মানহানির মোবদদমা আনিগ, সন্মান বঙ্গা 

করিলেন বাট, কিন্ত পাক পুছিলে? দাগ সহক্ষে মায় না-বিশেষ ২১ 

যুব! বা সং বা হরতি মহিমানং জনরবঃ| 

ব্রাহ্ম প্রচাব্কগণ অনবরত ভিন, সমাজের মধো জনগাগর গলধ 

খুঁজিয়া পাত্রকাদিতে কে পায় কোন্ কুলরমণীর কলদ্ক ঘটিল, তাহ 
রুটাহয়া। বিশেবতঃ আপন সমা৪টা “চচ্চতর আদর্শ প্রদশন নিমিত্ব” 

আবিভূত হইয়াছে, টচ্চ+1 এ?কুপ ঘোষণ! করিয়া, হিন্দ, সাধারণের 

অশ্রন্ধাভা্ন হহতে লাগিলেন নে জন্ঠ তাহাদের সমাজের অতি 

'সামান্ কুৎ্নাও সাধারণ) পচ।র লাভ করিতে লাগিল। 

এদিকে বিজগ্ুকৃষঃ গোন্ব।মী ও রামকুমার বিদ্যারত্র ছুই প্রাহ্ম মহার্থ 
যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শাক মহ।আ্মা রূপে হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশ 

করাতে ত্রা্দ সমাজের টিত্তি তায় পাঁড়তে লাগিল। গোদ্ামী 

মহাশয়ের বহু অনুরাগী ব্যক্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দবম্মের অনুরক্ক 

'কইয়া পর়িপেন। ইহাদের অনেকে এমনই “হিল হইলেন হে 

সমাজস্থিত “গড়া” হিন্দুরাও ইহ/দের আচার অনুষ্ঠান দেখিপ্লা মুগ্ 

হুইলেন। ইহাই ই ভগবানের মীন! গু 
4 

শর, সেদিন গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক ৬ ক বে 
ছকখালি চিটিতে লিখি বে? গোস্ামী মহাশ 

। 
০৯ পীপপীপপিশিপপীপিি পপি শপে ০ পপ সপ কি পি পপ পন সি ০. ০৩৭... 



৪৮  আলোচিন! চতুষ্টঙন । 
পা পর শি পরি সপল, প০৮ ৮০০৯:০১০০০০০১৪ শম্পা সপ সপ এ ০ ৫ পিশি সিপতপমপর সপ পাপ রি পিসি ৩ সি লি, শত 

আবার অমৃবাক্তারের প্রতিভাশাশী শিশিরকুমার ঘোষের 
উমন্মহা গ্রহ গণভুক্ত হইয়া পড়িলেন; প্রথীণ ব্রাহ্ম কালীনাথ দণ্ত 
“গুরু ও ন1ধন-৩হ” গিখিয়া গুরুধাদ সমর্থন করিলেন। এমন কি 
ব্রা্ধীনম[জের গুপ্তম্বদপ আনন -মাহন বসু মহাশয়ও, শেষকালে শরণ 

গ্রৎণা্থ মহাপুরুব খু জনা'ছবেন 1*. যাহারা ততপিপাস্থ হইয়। ব্রা্মধন্ম 
গ্রহণ করিয়ছলেন তাহাদের অনেকেই ব্রাঙ্গ-সম[জের পদ্ধতি অনুসারে 

মাত্র বশ কাযয়া তৃপ্ত হহঠে পারিলেন না । ফলতঃ কেবল চরিত্র 
নিশ্ল রাখ্লেহ্ধচলে না--ক্ষেত্রটি পরিষ্কার থাকিলেই হয় না--ইহাতে 

নাম দণ্ুথত করিবার সয় ধিখিভেন পশান্ত্রও স্দাচার পাজনকারি 

সজ্দ্রনগণের দাসানুদাপ। ৮1 তিন আরো লিখিয়াছেন, দক্ষ 

দিবার সময়ে তিন (গোন্বামা মহাশয়) প্রচ্যেক সাধনপ্রার্থীকে 

গ্রাথম উপদেশ দিতেন শশান্ধ বাবে অন্ধের হায় বিশ্বাম করিবে |» 

এক সময়ে তাহাকে আম দিভ্বামা করিয়াছিলাম। “দেখুন, শান্ধ ও 

সদাচারের কথ। উঠি:লই দেখিতে পাই আপনি উন্মন্তের মত হইয়া যান, 

সং সুখে উহার প্রশংসা করেন এত বেশী জোর দিয়া বজেন কেন? 
তিনি বড়ই দুঃখের ঘহিত হা।সয়। বলিলেন--'জানিবে, যার ষেখানে ঘা, 

তার পেখানে ব্যথা । এক সময়ে জামি এই শাস্ত্র ও সবাচারের বিরুদ্ধে 

কত কথ! বলয়াছিলাম। দে ব্থ। আজও আমার বুকে শেল পম 

রহিয়াছে । তাই শান্ধের কথ। উঠিলে আমি আর নিজকে সামলাইতে 
পারিনা । অন্ধের মত যদি শাস্ত্র মানিয়া বাহতে পার, তবেই বাচিয়া 

ধাহবে। সাধনে একটু অগ্রসর হহলে কারণ বুঝিবে খাঁর বিরূপ 
প্রন্কতদশী ছিলেন ॥ 

*. সুপ্রসি্ধ এতিহাসিক কৈলা'সচন্ত্র সিংহ মহাশয় এ বিষয় সাক্ষ্য 
নিয় গিয়াছেন । অনুপান্ধংন্ পাঠক মযমনপিংহ হইতে প্রচারিত 
এসৌহত” পত্রিকার ১ম বর্ষের*্*ম সংখ্যায় (২৩০৩১ পৃষ্ঠ।) - 
£আন্ন্বদোহন বহর মহাপুরুষ খাদ” শর্ধক প্রবন্ধ দেখিষেন। | 

লং 



শিবনাথ শাক্ীর আম্মচরিত। ৪৭," 
দির 45 

ঈত্দেঠ বীঙ্গ বপন করা চাই--নচেৎ ইহা। উর ভূমিতে পরিণত হইবারই 

সন্তাবনা--মথবা অনীপ্ঘিহ আগাছায় ভরিয়া যাহবে। 

ধঙ্ধনত্রবায় আর একটি কারণে ক্ষীণ হহয়া পড়িল। সেটি 

ছিন্দুদমাজেগ পক্ষে গ্রশংলার কথা নহে। শিয়াত বশত; পাশ্চাত্য 

নভ)তা অতি প্রবলভাবে ভারওবর্ষে আসিয়। স্প্রতিষিত হহয়াছে ব্রাঙ্ধ- 

সি তি ৯ পাসসিত ছিপ লালা পাপা পান্টি সপিশা স্া্সপসসমিস া 

সম্প্রদায়ের প্রবর্তনের মুল কারণও তাহাই । পাশ্ঠাও) শিক্ষাদির ধতই 

প্রচার হইতেছে ততই “ঘরে বাহরে। সনাতনধন্মের পতি নীতি 

(শথলমূল হহতেছে। আবার “বব যদাচরতি হেষ্ঠ গুত্বদেবেতরে | 

অন:”_-এই নীতিতে, শক্তিমান রাজপুরুষ ইউরো গী়গণের আচার- 

বখহার অধীন জ|তি 'আবচারে গ্রহণ কারতে আরম্ত করিয়াছে। ত্রিশ 

ধং্সর পূর্ব বে আগ্ঠ সমানে এক ঘরে হহঙে হহত--সেহ নিমিত্ত 

এখন কেহ শানত হয় না-শাসন কারবার শোকের সংখ্যা ক্রমশঃ 

হাস পাইতেছে; রাজা অমনারগণ অনেকেই ইউরোপীয় চালচলনের 

পক্ষপাতী । '্রাঙ্গণ পরত ক্রমশঃ লুপ্ত হহতেছেন--ধাহারা আছেন 

ক্টাহারাও প্রায়শ: আশ্রর় শুন্ত হহয় হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছেন-- 

শাবনাশ্ররং নতিষ্ঠান্ত পতিত! বানতা লঙাঃ”। অতএব ব্রার্সমাজে ঢুকিলে 

যে নঞ্ল যাদৃচ্ছিক আচরণে নির্বাধ আঁধকার জন্মিত তাহা সমাজে 
থাকিয়াই পাওয়। যাউতেছে--সকলেই ত কেবল 'তত্বজিজ্ঞাস!” দ্বার! 

প্রণোদিত হইয়| ব্রাঙ্ষ-সমাজে ভুক্ত হইত না! এখন অবস্থ! প্রায় 

এমনই দীড়াইয়াছে যে, আচারবান্ হিন্দুর শহরবাস নিতান্তই অন্ুবিধা" 

জনক হইয়াছে _-শহরে 'এক ঘরের স্ায় থাকিতে হইতেছে। 

কোন ব্রাহ্ম মহোদয়কে বলিতে শুনিয়াছি, যে, ত্রাঙ্ম-সমাজের কাজ 

শেষ হুইয়। গিয়াছে-_হিঙ্দু-সমাজের ভিতরে ব্রাঙ্ম ভাব ঢুকিয়াছে-- 
ইত্যাদি । আমার বোধ হয় ইহাতে ব্রাঙ্ছদের শ্লাঘার কোন কারণ। 
কই? রাষমোহন রায় বা যেবেক্্রনাথ ঠাকুর অথবা! বেদাধ মত 



টি পিক রিটিহেরোনি রানে 

উড়াইয। দেওয়ার পরেও ধাঠারা ব্রাঙ্মধর্ণোর প্রচারক হইয়াছেন-_ 

সকলেই ব্র্ধ উপাসনাকেই ধর্ম প্রচারের প্রধান কার্য। মনে করিয়াছেন? 

এটাই ব্াহ্ষ-সমাজের বিব্যেহ্। নচেৎ সমাজ-সংক্কারের যে প্রোগ্রাম 

তাহারা ধরিয়াচলেন। উহা সর্বতোভাবে পাশ্পঠ) রীতি নীতির 

প্রচার মা্র-_খৃটান পাদহী এবং প্াঞ্গ সংস্কারক এ ক্ষয়ে সম্পূর্ণ এক | 

এমন ফি, কয়েকটি ব্ষিয ছাড়, মোসলম!নগণও ৭৮ শত বৎসর কাল 

তাদৃশ আতুর্শ ই প্রদর্শন কিহোিকেন। সেই পতরক্ম উপাপনা” হিদ্দুসমাজ 

গ্রহণ করে নাই । টু লোকে এখন হয় ছজ্িপদস্থ স্ুল্হ ইউবোপীয়দের ভার 

শি 

“ফি খিদ্বার”। হইতেছে, নয় মেসোপটেমিয়ায় গিয়াও দুর্গাৎসৰ 

করিতেছে । বরং ত্রাঙ্গ-সমা(জরও  “বেদী-ভগশ হহতেছে-এবং 

নবাগণের উদ্দাম আচাবর-বাবহার এবং প্রার্থনাপরারণতহায় বিমুখত। 

দর্শনে অনেক প্রবীণ ব্রাঙ্গ মভাঁশয়াদগকে আক্ষেপ করিতে দেগিতেছি ) 

ব্রাহ্ম-সমাজের এই চরসযুগে পাঠিত শিবনাখ শাস্ঠী মহাশয় এ 

সমাজ-তরির কর্ণধাররূপে বিরাসমান ছিলেন। তিনি প্রাণপণে ব্রা্গ- 

সমার্জের দেবা করিয়া গিগ্াছেন। হংবালী ও সংস্কৃত সাহত্যে 

স্ুপঞ্ডিত, উত্তম গ্েখক এবং [বশ বকা পগিত শিবনাথের ন্যায় 

ত্রাঙ্ম-সমানজে খ্ব কন গোকছ ছ্িএেন। তুনীয় চরিত্রে তু অধ্যবসায় অথচ 
ত্যাগ ও নংষমহ পরিলক্ষিত হইত । এজন্য তান সকলেরই অদ্ধাভাঙ্বন 
ছিলেন। ব্রদ্নমাজের প্রচারার্থ হিনি বক্তা প্রদান এবং পুস্তিক। 
প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাঁহ। সাধারণ সাহিতাযেবা ব)পদেশেও 

নানা গ্রন্থ এমন কি গর্জেও ত্রান্দ-সমাজের ডাব প্রচার করিয়! 

গিয়াছেন । ইংরাপীতে ব্রাহ্গ-সমাজের একথাঁনি ইতিহাসও লিখি 

ভিলেন । পরিেষে আত্মঘীবন-চরিত প্রকাশ রুরিয়। ত্বীয় সমাজেন্স 
দেবা যজ্জের  পৃরণাছতি, প্রদান করিয়া গিয়াছেন।* . 

পপি 

- * আয়" ুাস্তর রঃ নামক নামক টপসীসখানি ঘুম? 1 তিনি অত 



শিবনাথ শান্্রীর আকিব হ৯ 
৮৯ এ সি পিসীর পিপি সি ভাসি টিপি সি প্মি 

গরস্ধ দেশের, দুর্ভাগ)বশতঃ ত্রাঙ্ম সমাজের সঙ্গে হিন্দু সমাজের 

“অধি-নকুলঠ সম্বন্ধ । হিন্দুর প্রতিম। পুজা, হিন্দুর জাতি রিচার, 

ছিন্ত্ুর বিবাহ বিধি প্রভৃতি প্রায় সমস্তই ব্রাহ্ম-সমাজের আক্রমণের 

বিষয়। তাই" পঞ্ডিত শিবনাথ সর্ধান্তঃকরণে ত্রাহ্গ- সমাজের সেবা 

করাতেই তাহার দ্বারা হিন্দু সমাজের অপকারও তেমনই অধিক 

হইয়াছে, একথা অকপটে বলিতেই হইবে । 

তিনি অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জাত হইয়াও ফেন' যে এইরপ. 

ত্রাঙ্মণাধন্্রবিরোধী ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন তাহার 'কারণ অনুসন্ধান 

চেষ্টা আমাদের বাদে কর্তবা বিবেচন। করি । * | 

হিন্দু সমাজেরও একটু উপকার করিয়াছেন । হাতে হিন্দু পরিবার 

ব্রঙ্গ পরিবার পাশাপাশি চির্রিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু পরিবারের 

চিরখানিহই অধিকতর হরয়গ্রাহী হইয়াছেশ-মপচ এই চিত্রথালি 

নেহাত কল্লিতও নহে। তুলনায় সনাতন সমান ব্যবস্থারই সুতরাং 

জয় হহইয়াছে। 

* এন্কুলে একটি বিষয় উল্লেখের আবশ্তুক মনে করি। পঞ্ডিত 

শিবনাথ শান্ত্রীর ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত (ইংরেজী গ্রন্থ) পড়িয়া এই 

লমাঞ্জ বিষে একটি প্রবন্ধ লিখিবার সংকল্প হয়। তৎপর তাহার 

আত্ম-চরিত প্রকাশিত হইলে ইহা পাঠ করিয়া সংকল্প দৃঢ় হয়। 

ছুএকটা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লিখিরার উপক্রম করিবার পূর্েই 

শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমন শ্রবণ কয়! বথিত হইয়াছি। তাহার 

জবদশার গ্রবন্ধটি প্রকাশিত হইকেই নানা! কারণে শোন হইত” 

'কিস্ত ভগবদিচ্ছ। অন্তরূপ, কি কর! যায়! শান্্রী মহাশয় পরলোক 

প্রঙ্তিত হইলেও তীহার কার্ষের ফলাফল বর্তমান রহিয়াছে (বখেষতঃ 

রা আম্মচরিত দ্বারা তিনি আসাদের সমক্ষেই বিগ্রমান জাছেন 

মনে করিতেছি । ভাই অচির-দুতের সমন্ধে ঈদৃশ লমানোচনা তেমন 



৫ আলোচন! চতুষ্টর় ৷ 
পপি শাসিত পাপা পলির 

পণ্ডিত শিবনাঁথ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ছিলেন । বঙ্গের বৈদিক 

শ্রেণীর স্বল্প সংখাক ব্রাঙ্গণগণ রাট়ীয় শ্রেণীর বিশাল সমাজের 

তুলনায় অ ধকতর শান্ত্রদুগত আচা)রব্বহারপরায়ণ, বলিয়! প্রথ্যাত। 

পণ্ডিত শিবনাথের পৃর্বপুরুষগণ পগ্ডিত ও সাধু চরিত্র ছিলেন। 

শপ্রপিতামহ রামজর সয়ালঙ্কার একজন মহাক্ু। লোক ছিলেন। তাহার 

সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ আত্মচরতে পিখিয়াছেন-- 

“আমি জরে | চুলে বা অন্য কোণও প্রকার গীড়াতে আক্রান্ত 

হইলে আমার মা গগ্ধটাকালে আমাকে লইয়া তাহার ক্রোড়ে বসাহয়া 

দিতেন এবং পীড়া কথা জানাহতেন। তৎপরে প্রপিতামহদের 

আসার দেহে হাত বুলাইতে ও বাড়িতে আরস্ত করিতেন, সমগ্র দেহে 

কুৎকার দিতেন এবং মুখে যুগে ইস্ট দেবতার স্তব আবৃত্তি করিতেন। 

আমার বোধ হয় আশ্চবৌর বিষয় এই ঝাডয়। দেওয়াতে অনেক 

সময়ে আমার জর সারয়া যাইত । ৮.৮. আম 

আর কি বলিব, তাহার পর বহু বখসর চলিয়া গিয়াছে; অনেক মানুষ 

দেখিয়াছি, লিজে অনেক ত্রমপ্রম।দ করিয়াছি; কিন্তু যখনই সেই. 

লাধুপুরুষের সেই ধশ্মনিষ্ঠার কথা প্ররণ করি তখনই নিজের দুর্বলতা 

স্মরণ করিয়! লঙ্জাতে অভিভূত হইয়া যাই । বহু বর্ষ পরে যখন আমার 

ম। কাঁদিয়া বলিতেন *হায়রে এমন সাধু পুরুষের এত আশীর্বাদ কি 

সবখ। গেল?” তখন আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিতাম না । 

মমে মনে বলিতাম, "হায়রে তিনি তার ইষ্ট দেবতাকে যেমন অকপটে 

মা বলিতেন, আমি কেন তেমন করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে পারি ন1?” 

॥ (৪৮৪৯ পৃষ্ঠা )। তাহার জননীর ধর্মভাবসন্বদ্ধে লিখিযাছেন “ধর্মসাধন 

সাহার প্রতিদিনের প্রধান বারা ছিল। মাটি দিয়া শিব গিয়া 

“€শাতন না হলেও, তাহার সহজ ষ মংস্ষ্ট কার্যাকলাপ সন্বদ্ধ আমর! 

সাদি আলোচনা হইতে বিষ হওয় নিষ্পঞ্কোঘন মনে করিলাষ। 

০ পপি ক ৪) পসরা পলা পি পেট স্উ্া্ি পাসীপাসিসিতগাসিশপর পরমিপী পি পি লীশ্প্লিপী ৫ * অপস্পিসপাসিপা শ পসপা 



শিবনাথ শাস্থীর আগত । ৫১ 
পালি ভি ৯িত সা সপ সটাস্টিবািিস্পসিপাস্পি স্পা অপি সস অ্প্ সপসিসপিসি সতী পাদিরা ৯৩ ১ 

নিত্য পৃজা কাঁরতেন। সে পৃজাতে অনেকক্ষণ থাকিতেন? খাবার অল্প 
ঠাকুরদগকে নিবেদন ন। করিয়। কাহ।কেও খাইতে দিতেন না। তারপর 

বিশেষ বিশেষ দিনে ব্রত নিয়ম উপবাস চলিত” (৪৬ পৃষ্ঠা )। 

একবার বালক শিবনাথের গীড়ার সময়ে ইঞ্ট দেবতার চরণে 

প্রণত হইয়! হাতে মাথাতে ধূনা পোড়াহবার এর বুকের রক্ত দিয়া 

পিপি, তি লা তপতি লি পাটি 5 ক সি 

দেবতার স্তব লিখিয়। দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তিন যে ভাবে রত্রত 

উদ্যাপন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা! দিয়া পণ্ডিত শিবনাথ লিখি 

ডেছেন--"মায়ের বয়ল তখন ২৩ কি ২৪ বংলরের আধিক নয়। 

২৪ বৎসরের বালিকার * এ মানসের কথা যখন ম্মরণ করি তখন 

বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে ভাবি, এই ধশ্বনিষ্ঠা আমার কৈ ?”1 (২৫ পৃষ্ঠ।)। 

এইনূপ আর একবার যৌবনে যখন ক্ষয়কাশের গীড়া হয় তখনও 

উহার জননী গ্রাপিতামাহর লাঠি, জপমালা, যোগপট্ট প্রভৃতি শহ্যাপার্থে 

রাখিয়া দিয়াছিলেন এপসং রোগ মুকি না হওয়। পর্যন্ত এগুলি সরান 

নাই । তথনও জননী ইষ্ট দেবতার পুজা ইত্যাদি দ্বার! রোগমুক্তির 

সহায়তা করিয়াছিলেন । (২২৮২৯ পৃষ্ঠা )। 

আবার. তাহার মাভামহী সন্বদ্ধে পগিত শিবনাথ, লিখিয়াছেন 

"বলিতে কি তাহাকে আমি যগন স্মরণ করি তখন আমার হদয় পবিত্র 

..* পঞ্িত শিবনাথের এই উক্কিতে হান্ত সংবরণ কর! যায় না 

£২৪ বৎসরের ৰা[লক11” তাও আবার নিজের মায়ের সম্বন্ধে । জেঠানি 

আর কাকে বলে? তিন ম্বয়ং সমাজবিরুদ্ধ কাজ কারবার স্যয় কত্ত 

. বয়সের ছিলেন? 

1 লক্ষ্যের বিষয় এই ষে প্রপিতাঁমহ ও জননীর এই ধর্ম জীবনের 

রা পরাভব শ্বীকার করিয়াও পণ্ডিত শিবনাথ স্বাবঙান্বিত "অভিনব 

* জ্বকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন__পরকেও তাহাতে টানিতে বাছুর 

জি | 



৫২ | জালোচন। চতুষ্টর । 
জকি ক 

ও উন্নত হয, এবং একথা আমি মুক্তকাঠে বলিতে পারি যে, আমাতে 

থে কিছু ভাল আছে তাহার স্বনেক অংশ তাহাকে দৌঁথয়া 

পাইয়াছি।” ( ১৬ পৃষ্ঠা) 

 স্তাহার যাতুল পিত্ত দ্বারকামাথ বিষতাতূষগ বঙ্গ-বিশ্রুত বাকি 

ছিলেন_'পোমপ্রকাশং ও 'কল্দ্রম সম্পাদন করিয়া তিনি যশস্থী হইয়া 

গিয্াছেন। _গ্াহার পাঙ্িতা, গাস্তীর্যা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হত্যাদি বন্ধ 

লদ্গুণ ছ্লি । তিনি সংস্কৃত কলেম্ের অধ)াপক ছিলেন । তাঠার পিতা 

খিহনাথের মাতামহও--কলিকাতার ডেভিড ছেয়ারের ব্গ বিগ্তালাঙ্গে 

শিক্ষক ছিলেন। 

সতাগার পিতৃদেব--হরানন্দ বিস্বাদাগর মহাশয়_কৰিকাতায় থাকিয়া 

লংন্কৃত কলেজে পড়িতেন, পরে প্ডিতী চাকরি করিতেন। তিনিও 

তেতন্বী চরত্রবান্ অধাবসায় সম্পর লোক ছিবোন। 

এখন প্রশ্ন এই যে এইরূপ পিতৃকুল মাতৃকুজে জন্ম পরিগ্রহ করিয়। 

লিবমাথ সণাতন ধর্ম ও সমাজের বিদ্রোহী কিরূপে হইলেন? শৈশব 

হইতে তিনি ষনাতন রর্মাগষ্ঠান-নিরত স্্রীপুরুষ আপন পরিবার ও 

ক্ঞানীর স্বকনের মধ দেখিয়াছেন) ঠিনি “তনান্ত পিতুরো৷ যাতা 

ষেন যাভাঃ শিতামহাঃ” মেই সাং মার্গং ছাড়িয়া কেন এই উদ্ভুট খন্র 

ও অভিনন সমাজের সেবায় আত্মবিসজ্জ্ন করিবোন 1 বগামাধ। এই 

প্রশ্নের সমাঁধানার্থে চে! করা যাইতেছে । 

বি পপি তি পাপা পি 

অবশ্ত অদৃষ্ট বাদী হিন্দু সর্বাদৌ "প্রাক্কনের" উপরই খইক্প 

র্যাপারের দায়িত্ব চাপাইয়। নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্ত প্রাক্তনের ফল 

বিধাত। ধিনি, তিনিতে। তদমুসারেই স্বীবের জম্মপরিগ্রহের স্থান নির্দেশ 

কষরিয়। থাকেম-প্যেমন, শশুচীনাং প্রীমতাং গেছে মোগল্রট্টোধভি: 

..জায়তে প্রশ্ন হইবে, হিরণ/কশিপুর গৃহে 'রলাদ' স্বামিযেম কোখ। 

হতে? উদ্বয-সহিরগ)কশিপু বেসে, খাকি ছিলেন, নাঞ্কযানার 



[শিবনাণ শান্ীর আচ ॥ নব 

ফি ২০২ ০২০৯১া
সিিিস্প

পপপপসপপ
পপিী নিক ফি কক 

সি সিটি পি কি রি এ এছ তি 

পুর বৈকুঠের ঘারপাল-.শাপে মাত্র 'অনুরঠ হইয়াছিলেন। তাহার 

ভপধ্যার শক্তি কত! । 

গেঁখাহ। হউক, পণ্িত শিবনাথের পিভৃমাতৃকুলী সদাচায় বৈদিক 

্রাঙ্গণ বংশ হইলেও, তাহাতে ঝুত্রঙ্গণ্যের হানিকর ব্যাপার কলি-প্রভাখে 

ঈন্ধপ্রবেশ হইয়াছিল । ছুই বৎসরের ছেলের সঙ্গে এক বৎসরের মেয়ের 

বিবাহ প্রস্তাব 'এবং দ্বাদশবর্ষীর বালকের সঙ্গে একা দশবর্যীয়। কন্তায় 

বিবাহ সম্পাদন আর্য শার্ধের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ । বৈদিক'সমাজে এন্ধপ 

শৈশব বিবাহ ঢুক্য়াছিল। পাঠ সমাণ্ড করিয়। ৩৯ বৎসরের পুরুষে 

দ্বাদশ বর্ধীয়া কন্যাকে বিবাহের বিধি অক্ষু্ণ রাখার ফল খ্বং 

১১১২ বংলরের সমবয়ন্ক বালক বালিকার বিবাহের ফল ঠিক একই 

হইতে পারে না। পাব্র বিশেষে এরূপ সমবয়ক্ক শামী স্ত্রীতে হয়ত 

গুরু শিল্পার ভাব পূর্ণ তাবে প্রকট হইতে পারিত না। তরিমিতে 

ষটাচাদের উৎপাদিত সন্তানে একটু ভক্তির ত্রুটি জনিত “জেঠামিঃ 

আসিয়া পড়িত। বস্ততঃও এই বিশুদ্ধ ব্রাঙ্গণ বংশের ছেলেদের মাকে 

*প/ীশ বলিয়া! ডাকিভেও শুন। গিয়াছে ( আত্মচরিত ২৫ পৃষ্ঠ! )। কাল 

প্রস্তাবে, কলিকাতার সংশ্রবে, সংস্কৃত “কলেজের” শিক্ষার ধারণে অমেক 

ছেলের মধ্যেই জেঠ।মি ( অনভিজ্ের অভিজ্ঞতার গর্ব ) টুকিতেছিল। 

ইংরাজী *“ওজ্ড ফুগ” শব ভারতে মহানিষ্ট করিয়াছে-_-শিক্ষার এবং বু" 

দর্শনের উপর শ্রদ্ধা! কমাইয়। দিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথও "শিবেছেঠ।” 

নামে খ্যাপিত হইয়াছিলেন ( আত্মচরিত ৫৫ পৃষ্ঠ। )। রি 

. শিবনাথের পিতাঠাকুর ও মাতা মহাশর় উভয়েই টাকরি গ্রহণ 

করিয়। কৌলিক ব/বসার হইতে ্র্ হইয়াছিলেন।-- চাকরিতে যে. 

পরাধীনতা। আসে তাহাতে ত্রাঙ্গণত্ের হানি জন্মে। রা 

ধার বংশ বত পবিত্র, সামাক্ত ব্যত্যর়েও হার ততই বিক্কৃতি খরা 

সকে। খাটি দুধ সামার গোুরের ছিটা পড্িলেই নট হইয়া ঘি 

লি 



৫. আলোচনা চতুর । 

বিকৃত ছুদ্ধে সমধিক গোমুত্রেও আঁর নূতন কিছু হয় নাঁ। চিরাচরিত 

রীতির ব্যতিঞ্ম করিয়া চর্ুপাদুকাদি গ্রহণ করিয়া পিত| হরানন্দ 

গ্রামে “সাহেব” সংজ্ঞা লাঁভ করিয়াছিলেন ( ওয় পৃষ্ঠা ), পণ্ডিত শিবনাথ 

পিতৃচরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে পিতাকে একজন 

“গোয়ার গোচের লোক বলিয়াই বোধ হয়--কথায় কথায় নির্দয় প্রহার 

হইত;--এমন কি একবার শিবনাথের প্রাণাস্ত ঘটিবারও সম্তাবন] 

হইয়াছিল! 
অপিচ আমর! *ফ্েখিতে পাই যে যখন গ্রামে র্রাঙ্গেরা বালিক 

বিস্তালয় খুললেন, তখন শিবনাথের পিতামাতা সব্বাগ্রে তাহাদের 

মেয়েদিগকে অসপ্কোচে এ ত্রাঙ্মদের স্কুলে পাঠালেন মাতুল 

ঘারকানাথ বিদ্যাভৃষণ মহাশয় পণ্ডিত ঈশরচন্ত্র বিদ্তাসাগর মহাশয়ের সুহৃং 
ছিলেন; অনুমান করা যায় যে সম্ভবতঃ তাহার মতের তীত্র বিরোধী 

ছিলেন নাঁ। বিশেষতঃ দেখ! যাইতেছে যে যখন শিবনাথের ঘটকতায় 

এক বিধবা বিবাহ হইল এবং বিধবার স্বামীর উপরে সামাজিক 

- নির্যযাতন আরম্ভ হইল, তখন শিবনাথ উহার সঙ্গে একত্র অবস্থান 

করিতে চাছিলেন, এবং পিতা নিষেধ করিলেও মাতুলের * অভিমতি 

অনুসারে এ পরিবারে গিয়। বাঁদ করিতে লাগিলেন; ইহাতে শিবনাথের 

ভরিম্কং পরিষ্কার হইল। আবার ইহাও দেখিতে পাই যে পিতা 

ছেলের নিকটে সংস্কৃত নাম্তিক দর্শনের বীতি অবলম্বনে নাস্তিকতা 

প্রচার করিম্না বলিতেন, 'বিস্তাসাগর মহাশয় আস্তিক নহেন” ইতার্দি 

(আত্মরিত ১৯৪ পৃষ্ঠা )। দার্শনিক নস্তিক মতের চর্চার সিত 

ফোন কোন অধ্যাপক পণ্ডিত গশ্চান্ুগতিকতা এবং সামাজিকপ্রীতি, 

ৃ নিবন্ধন আচারনিষ্ঠ থাকেন বটে কিন্তু অনাচারী ইংরাজদিগের মধ্যে 
শি পি 

পি লস্ট সিসি এমি সি এ পাস ও সি পা সি 

এ ৯ * শিবনাথের উপবীত ত্যাগের পরে এই মাতুলই বলিযাছিেন-_ 

শট য ধরধান্ধতী হইয়াছে !” € আঁ্ষচকিত ১৩৫ পৃষ্ঠা) : 



শিবনাঁথ শান্রীর আত্ম ৫৫. 
পাজি লাকি চোদি তোস্মপোিজ 2০ এ একি 

এঁহিক উন্নতি দর্শনে মুগ্ধ নগরবাসীর আন্তিকত। ও শাস্ত্রে বিশ্বাস ভিন্ন 

সদাচার রক্ষার অন্য সহায় নাই। সুতরাং পিতার এরূপ আচরণে তরুণ 

পুত্রের পৈতৃক ধর্মে অনাস্থা হওয়া বিচিত্র নহে! ফলতঃ ইছারই 

অব্যবহিত পরে মানসিক অবসাদ দু়ীকরণের ওধধ স্বরূপ মার্কিন 
পণ্ডিত থিওডোর পার্কারের শরণাপন্ন হইতে পুত্রকে দেখ। গেল--তারপর 

যাহ! হইবার হুইল! ক্রমশঃ পুত্র ব্রাঙ্গ'সমাজে যোগ দিতে 

লাগিলেন । | 

তখন শিবনাথ “আর ঠাকুর পৃক্জা করিব ল1 বলিয়! প্রতিজ্ঞা 

করিয়! বাড়ী গেলে পর, পিতা কুদ্ধ হইয়া ঠাকুর ঘরে পাঠাইবার অঙ্প 

“লাঠি লইলেন । কিন্তু পুত্র অটল রহিলেন-শেষে পিতাই হার 

ষানিলেন' পুর চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্তি-পূজ। হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন । 
এস্থলে আর একটি পিতাপু্র সংবাদ আমদের মনে গড়িতেছে_ 

তাহ! উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিলাম । পিতা জিজ্ঞাস ' করিলেন “কাল 

রাত্রিতে ঠাকুরের আরতি হয় নাই কেন?” পুত্র উত্তর করিলেন, “উহা! 

পৌগ্ুলিকতা !* 

এব্সূুপ বিসদৃশ উত্তরেও পিতা পুরের প্রতি কোনরূপ তিরস্কার 

বাকোর প্রয়োগ না করিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, “বিশ্বাস না হয় 

করিও না, ভক্তি ব্যতীত অশ্ুচি মনে ঠাকুর ঘরে যাইচে নাই? তুমি 

আরতি না করিয়। ভালই করিয়াছিল? ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কপটত1 

চলেনা । কিন্ত এমন মন তোমার বেশী দিন থাকিবে না” তারপর 

'পতা। ব্যবস্থা! করিলেন ভোরে উঠি প্রত্যহ পিতাপুত্রে গঞ্গান্ান.করিতে 

ঘ্ইবেন-_-পথে কথোপকথন চলিবে। 

পুত্র তাঁবিয়াছিলেন নূতন মতের জন্ত উৎপীড়ু্ সহ করিতে হয়; 

তাই তজ্ঞন্ত প্রস্ততই ছিলেন। কিন্ত দেখিলেন লাঙন। তৎপন। ক্ছি 
ন হইল না। 



হি ং আলোচনা চতুষ্টর়। 

সেদিদ বৈফাে পুত্র চিন্তা! করিতে লাগিলেন, “বিশ্বাস ন। হইলে 

কম্সিও না” এই উদার কথ! মিশনারীরাও বলে না। আচারবান্ 

শান্তর পণ্ডিত পিত এমন উদারমতি হইয়াও সর্বদা দেবদেবীর পৃষ্ধার্ডন। 
তক্কিতরেই করিয়া থাকেন। থৃষ্ঠান হইলে এরূপ. পিতার মনে 

ভয়ানক বেদন। দেওয়া হইবে।” পুত্রের চক্ষে জল আফিল--তখন 

ষেন্টপলের উক্তি ম্মরণ হইল, “পিতামাতার উদ্ধার সাধনের জন্ত আম 

নরকে যাইত্েও প্রস্তুত আছি” 

যাহা হুক, পরদিন হইতে নিয়মিত গঙ্গাঙ্গান আরব্ধ রর 

পিতাপুত্রে পধিমধ্যে নান] বিষয়ে কথাবার্তা হইতে লাগিল । ধর্ম বিষয়ে 

কোনও কথা হইত ন1। এভাবে কিছুদিন গেলে পরে, পিতা একদ। 

জিনা কগিলেন, “তুমি কৃষ্ণ বন্দো।র সহিত একত্র বসিয়া অখাস্ 

খাইয়া, লোকে বলিতেছে, একথ| কি সত)” 1 পুত্র বলিলেন, *ন| 
আসি থাই নাই--ধযে থাদ্ধ আমি আপনার সম্মুথে খাইতে পারিব ন! 

মি তাঁহ! কখনই খাইব না |” 

গঙ্গান্মানের মাহাত্বে। ও সংপিতার দাহাযে। পুত্রের বিকার কাটিয়! 

গ্রে্। সেই পুত্র আর কেহ নহেবঙ্গের গৌরব ব ৬ভৃদেব মুখোপাধটায় * 

১.৭. ভুদেব চরিত্র প্রথম তাগ প্রকাশিত হইয়াছে । উহাতে এহ 
 আঁদর্শচরিত্র মহায্ম।র ( হিন্দুপম[জের মঙ্গলের অন্ত ) ধর্ম রক্ষা কিরূপে 

হ্হয়াছিল তাহা! বর্ণিত আছে। তাহার পিতা ষহাপগ্ডিত এবং পর 
লাধ্ক ৮বিশ্বনাথ তর্কতৃষণ মহাশয়ই দেশের এই মছোপকার করিয়া 

ছিলেন। সামাজিক প্রবন্ধ, আচার গ্রবন্ধ। পারিবারিক প্রবন্ধ, 

 পু্গাঞ্জতি প্রভৃতি মকলেরই মূল ৮তর্কভূষণ মহাশয়ের শিক্ষা । 
... স্ুঈদেববাবু পু্পাঁঞ্জলির সৎনর্গ গঞ্জে লিখিকাছেন ২--হে. গ 

: ি্দেব। তুমি আমার জন্মদাতা, দরবং শিক্ষা্তর। আমি তোদার 
এস্থানে বত শিক্ষ। লাভ করিয়াছি, অপর কাছার নিকট নিয়! মা পনি 



শিবনাথ শাহী আত্মচারত/। ৫৭ 
আশি শরীস্পাস্ শপ পাম্পি পাস পি 

শি 

 পৰ্জিত শিবনাথের প্রান অন্তরপ ছিদ_তাই তিনি *ভুদেবঙ, হই 

" পারিলেন না। 
রতি রি 

_ শী শীশীশীশ পিতা টিপিপি শিট শীতল 

অধায়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পার নাহ 1...:ষখন 

শাস্ত্ার্থ মকর শ্রবণ করিতাম তখন সংশয়াকুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিছ/ধ 

প্রভার আলোকিত হইত......আপাত বিরুদ্ধ মতবাদ সঞ্চল মীম।ংলিতত' 

হয়া নুগ্রশস্ত ব/বহার প্রণালী জন্মিত.....আমার অন্তর্বা্হ তোমারই 

সংগঠিত বস্ত 1০ খ্র গ্রন্থের আতালে লিখিয়াছেন “যোগাভ]া সরত্ত হিনদুশাস্ত- 

প্রণেতৃগণ অপরিসীম হুশ্্দশী, দুরদর্শাঁ, অন্তদর্শী এবং প্রকৃত'শী ছিলেন » 

উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ তাচার লিখিত একথানি হংযাঙ্গী 

পত্রে আছে; তাহা! কোমৎ মতবার্দী ৬যোগেক্জচজ্জ ঘোষকে লিখিত 

হয়| এডুকেশন গেজেটে এ পত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল 1. 

“যে ছয় মানের মখে) হিন্দুকলেজে আমার দুইজন সহাধায়ী থৃষ্টানধর্শে 

দীক্ষিত হয়েন সেই সময় ভিন্ন এ সামঞ্জস্য-করণে কিছুমাআ বাধা 

পাই নাই । আমি যেন দেখিলাম হিন্দুধর্ম তাহার বাহ্দ় আমার 

সশমুখে প্রস।রিত করিয়া দিতেছে ॥ আমি যেন দেখিলাম আমার জি 

অগ্নি মাতাপিতা ও গুরু । আমি দেখিলাম হিন্দুধর্ম অনম্ত অ আকাশের 

ম্যায় বিশাল, অসীম কালের সহিত একাত্ম, বিশ্ব বরহ্গাও গ্রাম করিতে 

সক্ষম! অধিকারী ভেদরূপ মহৎ বিধান আমাকে বুঝাঠর। দেওয়া 

হইয়াছিল এবং আমার রক্ষা হইয়াছিল” তিনি নিজের কথা স্মরণ 

করিয়াই আচার প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন গায়ত্রী জপেততত, শুদ্ধ 

এই কথ! আছে যে, যে ব্রঞ্চতেজ আমাদের বুদ্ধবৃত্তির প্রেরক আমর! 

সেই তেজের ধান করি......সন্ধঠার সম্থঘ্ধে বিশেষ বিধি “মস্ত্রাথজাচুন 

বতিতব)২-মন্ত্রের অর্ধ গ্রহণ করিবার অন্ত যত্ব করিবে ।: হদি সন্ধা 

ব্রার প্ররকৃত অর্থবোধ বিগুগুগ্রায় না হইত তাহা হইলে কোন ভান 

প্িভানের কখন বর্থানতর গ্রহণে মর্তি হইতে পারি না,” 



৫ আলো চন! চতুষ্টয় । 
এ, 

শিবনাথ আত্মচরিতে তীহার উপবীত ত্যাগের পর তাহাকে প্রহার 

কর!র জন্য পিতার লেঠেল রাখ! প্রভৃতি যাহাই লিখিয়া থাকুন, তাহার 

পিতার সম্বন্ধে তদীয় জ্ঞাতি জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই লেখককে একদা 

যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ কর! আঁবশ্তক মনে 

করিতেছি । 

যখন শিবনাথ বাহ্ষধর্ে দীক্ষিত হইয়া] বাড়ী আগিলেন, তখন 

পিত। বলিয়াছিলেন “তুমি মামার পুত্র আমি তোমার পিতা, উভয়েই 

সমধশ্মী হওয়া উচিত । এস, আমার সঙ্গে বিচরি কর, হয় আমঃকে 

পরাস্ত করিয়া ব্রাহ্ম করিয়া ও, নয় তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়! পুনরায় 

উপবীত গ্রহণ কর।, শিবনাথ এইরূপ ভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই । 

তখন তীহার পিতা, তব একমাত্র পুত্রের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া 
তাহাকে বাড়ী আসিতে নিষেধ করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন | & 

* শিবনাথ শাঙ্গীর আত্মচরিতপানি প্রথমবারে পাঠ করিয়া 

আমি তদীয় প্রাগুক জ্ঞাতি মহোদয়ের নিকটে চিঠি লিখিয়! জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম যে, তীতাঁর কথিত বৃত্রান্তটি সতা কি না--কেনন। আত্ম 

চরিতে এটার উল্লেখ নাই । তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন :--পঘটনাটি স। 

কিন্তু শিবনাথ যখন তাহার আত্মচরিতে তাহার উল্লেখ করেন নাই, 

তথন সে সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচন! না করাই ভাল 1”, 

. বলাআবশ্তাক যে ইনি সরকারী কাজে উচ্চপদে ছিলেন এখন 
৮কাশীবাসী হইয়াছেন । শিলনাথ শান্দীর মৃত সংবাদ জানিবার পৃর্বে 

(আশ্বিনের মধাভাগে ) আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম। *পিতা এবং 
পুত্রে সমধন্ত্মা ভওয়া উচিত”--এই কথাটা! এতই স্ুন্বর যে উহ 
প্রচার না করিলে দেশের ক্ষতি। “পুক্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্-__শান্ীয় 
বিধি । শিবনাথ পিতার মত খণ্ডন করিতে পারিলে তিনি প্রকৃতই 
সানন্দে পুত্রের মর্ত গ্রতণ করিতেন। ;্রার্চীনকালে সরলষনা৷ ভাতের : 
পিতেরা, এইযপ করিয়াছেন ।. | 



। মি 

শিবনাথ শাস্ত্র আঁয্মুচরিত । 88 
পা পা্পািাসিপিউিপিাছি বসান শষ্মিপাি পালি শামি লী পিট স্পা পাত সস লগ 

টিক ক 

সে যাহ! হউক শিবনাথের প্রাক্তন কর্ফলেই তিনি পিতৃধর্শ 

ত্যাগ করিয়াছিলেন ইহা প্রান্তনেরই যে ফল তাহার বিশেষ 

প্রমাণ এই আত্মচরিতেহই আছে। শিবনাথের যখন 814 বৎসর 

মাত্র বয়ল, তখনই তিনি ঠাকুরদের নিবোদত অগ্ল থাইতে কোনও 

মতেই চাহিতেন ন1। এজন পিতামাতার শ্রহার সহা করিলেও 

নিজের জেদ কদাপি পরিত্যাগ করেন নাই। পাড়ার হময়ের। 

উহার 'জননীকে বলিতেন_দতোমার পেটে একি কালাপাহ্নাড় 

এসেছে 1” শিবনাথের মাতা ছেলের আাতুড় ঘরের গল্প বলিঙেন। 

ছয় দিনের রাত্রে শিশুকে কোলে করিয়া রাখিতে হয় নচেৎ জাত 

হরণীতে লইয়া যায়। মাতৃবক্ষে শায়ত হইলেও জননীর নিদ্রাসময়ে 

শিশু বুক হুইতে সরিয়৷ পড়িয়। গিয়াছিল। জননী স্বপ্রও দেখিলেন, 

অপর এক গ্ত্রী আসিয়া! ছেলেটিকে তাহার বলিয়া দাবী করিয়াছে। তাহার 

বিশ্বাম ছিল যে, শিবনাথকে জাতহরণীতে এ রাত্রে লইয়াছিল বলিয়াই 

তিনি কুলধন্্ন ত্যাগ কর্পিয়াছিলেন। (€ আহ্মচরিত ৪৯1৪৩ পৃষ্ঠ। ) 

... লোকের ভবিষ্যৎ দ্রীধনের ছায়াপাত প্রাথমিক জীবনেই প্রার়শঃ 

'দেখাধায়-_ইহাঁও প্রাক্নেরই সচক। উপরিউক্ত ব্]াপার ছাড়াও, 

দেখাগিয়াছে ষে তিনি “পাখী পুধিতে ও তাহ শিকার করিবার জন্য 

গাছে টিল মারিতে* খুব ভাল বাসিতেন । কন্পুমশীবনে তিনি অনেঝকে 

শ্বীয় আবাসে আশ্রয় দিয়া পুবিয্াছিলেন--এবং হিন্দুসমাদরূপ বৃক্ষে 

টিল ছুড়ির। ও অনেক যুবকরূপ পক্ষী আহত করিয়! ধরিয়! ্রাহ্গসমাজের 

খাঁচার পুরিয়াছিলেন । 
কোন কারণে ধখন একবার কৌন বিষয়ের প্রতি বিরাগ জনি] 

যায়, তাঙার অঙ্থুরে বিনাশ না হইলে ক্রমশঃ এ বিদ্বেষ শিকড় মেলিতে 

থাকে &শিবনাথেরও পিত| কতৃক কুলধর্শের প্রতি বিরাগের কারণ - 

দূ হইতে না) পারায় এবং স্বীয় পরিবার হইতে. বিচ্ছিন্ন ১৩ 



৬ ". প্রান্টোচনা চতুষঠা | 
পরী ৩ পিপি এস ০ শা এ ওসি শসা লা ০ ১ ৬০১7৬০ 

তিনি কলিকাতায় আসিয়া নিজের মনোমত ধর্স্ীরের সহিত মিলিত 
হওয়াতে আর হিন্দুদমাজ ও ধন্মের প্রতি অনুরাগ ফিরিয়া আসিবার 

পথ রহিল না। তিনি আল্ীবন হিশ্পুশান্্। দেবদেবী, সামাজিক 
আচার ববহার ইত্যাদি আর ভাল চক্ষে দেখিতে পাইজেন না । 

তাহার চরিত্রে বাল)াবধি 'জেঠামি” ব্যতীত আরও ছুইটি বিষয় 
লক্ষিত হইয়া থাকে) এক প্রশংসাপ্রিয়তা-দ্বিতীয় শ্রীলোকের 

বিশেষতঃ সুন্দরীদের দিকে আক্কষ্ট হওয়া । প্রসংশাপ্রিয়তা বিষয়ে 
আত্মচরিতে আছে, “আমি বোধ হয় ভিতরে ভিতরে চিরদিন প্রশংসাপ্রিয় 

মানুষ-_-এ ছুর্বলতাট। শৈশব হইতেই আছে” (২৯ পৃঃ) | আমিও নিজের 

সম্বন্ধে বলিতে পারি “1)01001)য 718186 ৪17 0010 01১110000০0” 

(5 পৃঃ)। কথাট। ঠিক্-_আত্মচরতই তাহার প্রমাপ। তত্র 
আমার স্মরণ হয় বালকপাঠ। কোনও পত্রিকাতে ভিনি নিজের সম্বন্ধে 

প্রশংস।র ঢার্কা নিনাদ করিয়াছিলেন ।* বাহরের এই প্রশংসাপ্রিরতাই 

বোধ হয় তাহাকে স্বীয় জনকজননী ও আত্মীয়্বঙ্গরম তাাগে অনেকটা! 

কল দিয়াছিল; এবং শেষ পর্যন্ত তদধিষ্টিত অভিনব সমান্রে টিকিয়া 

খাকিতে উৎসাহ দিযাছিল ;_-নচেৎ ইহার যেরূপ তীক্ষ বুদ্ধি ছিল" 
ভাছাতে বিদয়কঞ। গোস্বামী রামকুমার বিগ্বারত্ু প্রভৃতির স্যার ইহারও 
প্রক্কৃত দর্শন এবং বিরাট হিন্দুধর্থে প্রত্যাবর্তন ঘটিবার কথ! ছিল। 

দ্বিতীয়_রমণীজাতির প্রতি আকর্ষণও 1. তাহাকে নৃতন সমাজে 

টিকিযা থাকিবার সহায়তা করিয়াছে। পূর্বপুরুষের পুণ পুণ।ফলে তাহার 

. * প্রবন্ধটি__এবরাহ্মণ: -সুবকের বিশ্বাসের বল।” (এইরূপ একটা 
'কিছু); তাহাতে তীয় উপবীতত]াগের সময়কার, *্দৃঢ়তা” সম্বন্ধে 
লেখা ছিল.। 

1 "একটি জুম্বর ফুটফুটে গৌণ মেয়ে আমাদের পাশের: ব. তে 
এ ডা মামীর কাছে খকিত। ?স আমার সমব্রগ্ধ। এ মেয়ে আসলেই 



িবনাথ গান্ত্রীর আত্মচরিত। * ৬১ 
আদি পাত সম তিন চিদ্পস্ফি 

চিত্রগত কোন দোষের কথ! শুন! যায় নাই--কিন্তু নামীদের সঙ্গে 

বাধ মেলামেশ। হিন্দূসমাজে দূ্নণীয় বিষয়। এই রম্মণীগ্রীতির আধিক্য 

হইতেই বাল)টৰবাহে বিদ্বেষ, বিধবা-বিবাছে ওংস্থকা, মেয়েদের বাড়ীতে 

রাখিয়। লাপনপাঁলন ইত্যাদিতে প্রবণতা! তাঁহার ভ্রীবগে দেখিতে 

পাইতেছি। এ সকল বিষয়ে জড়িত হুহয়। তিনি সয়াজ-সংস্কারের দিকে 

এত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলের রে, বিজয়কুষ। বা বিদ্যারত্বের মত্ত 

াধ্যাত্মবিক উন্নতির নিমিত্ত এ্ীকান্তিক আগ্রহ তাহাতে দেখা যায় নাই। 

ফলে এই হইব ষে, ব্রাঙ্ধণ পণ্ডিতের বংশজাত এবং স্বয়ং সংস্কৃত 

কলেজের একআন কুতী ছাত্র হইলেও তত্বদশায় ন্যায় শান্ত্রাধায়নে 

তাহার শ্রদ্ধা ছিল রলিয়া বোধ হয় না কেশবচন্দ্র সেন আনন্দমোচন 

বন্থ প্রভৃতি ঈংর।জী নবিশগণের সন্ধে মিশিয়া, আর়)শান্ত্রের আলোচল। 

অপেক্ষা, গ্রতীচয শাস্ত্রের প্রতিই তাহার অনুরাগ রদ্ধিত হইয়াছিল 

বোধ হয়। একটি প্রমাণ দিতেছি। 

_ আমরা যখন ঢাকার ছার ছিলাম) তখন পর্চিত ফিবনাথ 3 শহরে 
বক্তৃত! দিতে গিয়। গীতার শাভগবদ্াক) সম্ঘন্ধে বলিয়াছিলেন--*পরি- 

গায় সাধৃূনাং বিনাধায় ৮ ছুষ্কতাম্” কি ভয়ানক কথা? আমি হইলে 

বলিতাম “ পরিরাগায ছুক্কতাম্” ইত্যাদি *। শাস্ত্রে শ্রদ্ধার অভাব 
হইলেই এইরূপ ভাব কন্মে-“শর্ধযা লভতে জ্ঞান” । 

মামার খেলাধুলা লেখাপড়। ঘার়। যাইত। আমি তার পায়ে পারে 
বেড়াইতায।......খেললায় ঘটন! চক্রে ঘদি আমি তাহার দলে ন1 পড়িতাষ। 

নামার অহ্গের সীমা থাকিভ ন11” (আত্মচরিত ৩১ পৃষ্ঠা)। অপিচ ২৭ 

রংসত্ব বয়সেও দেখ যায় ১৫১৩ বদরের একটি বিবাহিতা বালিক। *চত্বকে 

দমন লৌহ লাগে তেমনি” যেন তাহাতে লাগিয়া গেল (১১১ পৃষ্ঠা)। .. 

ইহার, সঙ্গে একটু রহ্তও আছে। বক্র এই যলিয়া৷ এমন লক্ষষবম্প 

গ্যাধাত করিলেন থে: বরুতায় কাঠ ভারিয়! গেল বা অসি 

শশা িশিপপ পিপিপি - 



৬২. মালোচন। চতুষটয়। 
জনি লাল লাস্ট 5 ভাসি এ এছ তিল 

থিওসফিদলের অধিনেত্রী মাড়াম্ রাতাটুস্কির প্রতিও যেন বিঘ্রেষ 

বশতঃ অনর্থক তাহার কথা টনিয়া আনিয়া তিনি মহাত্মাদের ৫কোন 

চিঠি জাল করিবার অপরাধে অপরাধী হইয়া এদেশ' ত্যাগে বাধ্য 
হন,_-এই সংরাঁদটা প্রকাশ করিয়াছেন (১৩৯ পৃষ্ঠা )৭ এক্ট অঠৈতুক 

বিদ্বেষট।--থিরসফিওয়ালাদের হিন্দুপান্ত্রেরে অনেক বিষয়ের সমর্থন 

নিমিত্তই নয় কি? 

ফে উপলক্ষে ব্রাভাটুস্কির কথা আনিয়াছেন, তাহা “হোরইটালাই” 

সম্পর্কে; উপেন্্রনাথ দান বলিতেন, মিথ|| ছুই প্রকার- হোয়াইট লাই 

ও ব্র)/কলাই, অল্প দোষের মিথ) এবং গভীর দোষের মিথ 1 ইহাতে 

পণ্ডিত শিবনাথ আশ্চর্য) হহয়াছিলেন । ব্রাভট্যঙ্ক তাহার কোন বন্ধুর, 

নিকট এর ছুইগ্রকার মিথ্যার উল্লেখ করাঁতেই পণ্ডিত শিবনাথ তাহাকে 

আক্রমণ করিয়াছেন । * 

কিন্ত তিনিও যে খুবই 'সতো।র সাধক? ছিলেন, এ কথাই বা কিরূপে 

বলি? রামকৃষ্ণ কথামৃত ম_-কণিত প্রথম ভাগ (তৃতীয় সংস্করণ ১৩ 

পষ্ঠ। ) হইতে নিম্বলি,গত কথ]টী উদ্ধত হরি £- 
পাশা - তিশা তি শশা শিীপাপপাশীপপাপপিপও 

পিস পো পন পা পোস্ট পাপ ও পাস 

০ ০৮ শশী পাতি 

“কুপোকাত হইলেন । স্থানীয় প্রিকা “ঢ|কা প্রকাশ* ইহ নিয়া ৫ বেশ" 

রঙ্গরস করিয়া! বলিয়াছিলেন, "ছুষ্কতগণের “বিনাশ” মনে করিয়া বক্তার 

মনে আতঙ্ক দঞ্চার হওয়াতেই কি এই পতন ঘটিল ? , 

* কিন্তু হোয়াহট ব্লটাক সমস্ত কার্ধেই আছে। 'লাই, ( মিথা।) 

সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ এরূপ ভাব যে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ তাল 

কথা। কিন্তু অপ্রাপ্তবযস্ক। কোন মেয়েকে তাহার আভভাবকের নিকট' 

হইতে অপহরণ করিয়া আনাটাও একট। আহইনতঃ অপরাধ, অথচ 

তিনি প্ররূপ কোন বালিকাকে আনিতে গিয়া যে বিড়ম্বনা গ্রস্ত হইয়াছিলেন 

একথা আত্মচারতেই আছে--এবং” ঠিক এই (র্রাভটুক্ষি সন্বব্ীয় )? 

: কথা পরেই ববি সাছে € ১০৮০১ দ)), 



শিখনাধ শীস্্ীর আত্মচরিত | ৬৩ 

পরমহংসদেক বলিলেন-_হী। গ। শিবনাথ মআঙঞ্জ আসবে নাগ? 

একক্রনপয়ান্ ভক্ত বলিলেন? “না, আজ তার অনেক কান আছে, আসতে 

পারবেন না1' পরমহংসদেব বলিলেন “শিবনাথকে দেখলে আমার বড়, 
আনন্দ হয়ঃ ধেন ভাক্তরসে ডুবে আছে) আর যাকে অনেকে 'গণেমানে' 

তাতে নিশ্চই ঈরের কিছু শক্তি ' আছে। তবে শিবনাথের একট! 

ভারী দোষ আছে--কথার ঠিক নাহ। আমাকে বলেছিল, যে ওখানে 

( দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ) যাবে কিন্তু যায় নাই? ওটা ভাল নয। 

এই রকম কথা আছে ষে, “সত্যকথাই কলির তপস্তা সতাকে আট করে 

ধরে থাকলে ভগবান্ লাভ হয়” 

অমৃতবাজারের শিশিরবাবুদেরও কিঞ্চিৎ নিষদাবাদ প্রকাশি্ড 

করিয়।ছেন ; ভারত-সভা স্থাপনের কথায় ্ সকল উত্থাপিত না করিলেও 

কোন দোষের হইত না) তবে শিশিরবাবুরা দল ছ।ডিগ়াছিলেন--তাই কি 

এই অধাবসায়? * মেযাহা হউক, পাণ্তত শিবনাথ ধণ্মগ্রচারক-_ধর্শ 
সাধনের জন্ত সর্বন্থ ত)াগী; এতানৃশ রাজনীতির আসরে তাহার যোগ 

দেওয়াট। সমীচীন এবং এই অর্ভনব আদর্শ রামমোহন রাই 

ঠদেখাইয় গির়/ছেন। 

এখন পণ্ডিত শিবনাথের উপবীততযাগণূর্বক ব্রা্দসমাজে যোগ" 

পানের যে বিবরণ এই পুস্তকে আছে তদুপলক্ষে কয়েকটি কথা বলিব। 

তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পরেই পিতার উপর খিরজ্ঞ হন 

এবং মনে মনে সমগ্র সমাজের উপরেই যেন চটিয়া বান।. এইরূপ বিবাহ 

করিলে পিতৃভক্ত পুত্রের যাহ! করা উচিত ত বান্ধমবাবু “দেবীচৌ ধুরাণীতে 

সাপ সিল ভিসি তাপস ৬৯১ ভরা পাপা বাসি পিসি বস কা সা ও 

* এইরূপ মনে করিবাপ্ন কারণ এই ষে, শি শরবাবুরা যখন "দ্ে+ 

ছিলেন, সেই সময়ে একবার পণ্ডিত শিবনাথ তাঁহাদের বাড়ী গিয়া ষে' 
আন্তদ উপভোগ করিয়াছিলেন তাহা! প্রশংসার সহিত লিখিঞ্জ 
ইথছে। ১৬৯১৬ পৃঃ । 



৬৪ আগোচন! চতৃষ্টয়। 
হস্ত লাসিপসাস্মরি 

টি সি সর স্মিত লা লাম সি পা এপ্স 

ভাহ। দেখাইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ সেরূপ পথে যান নাই--বরং 

ভবিষৎ জীবনে যখন *স্বাধীন” হইলেন- _পিতার বিরাগঙাঞ্চন হ্্ীটিকেই 

. সানিয়া সাদরে গুহে স্থান দিলেন। অপরটিকে অন্যত্র বিবাক দেওয়া 

যায় কিন। তাহারও চেষ্টা! পাইয়াছিলেন |! কিন্তু দ্বিতীয় পত্ীর এক 
কথাতেই সে সঙ্কল্প উড়িয়া গেল--“মাগো, মেয়েমামুষের আবার ক'বার 

বিয়ে হয়।” তারপর দুইটিকে ছৃইস্থানে রাখিয়া পর্যায়ক্রমে দাম্পতাম্থ 

উপক্তোগ'করিয়াছিলেন । | ০ 
যে কথা বলিতেছিলাম_দ্বিতীয়বার বিবাহের পর তিনি মানসিক 

অবসাদ গ্রস্ত হইয়াছিলেন,--সে সময়ে পিতা কি করিয়াছিলেন, পূর্বে 

রলিঘাছি। তখন শিবনাথ, ব্রাহ্ম উমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত থিয়ো- 

ভোর পার্কারের উপদেশ ও প্রার্থনা পড়িতে লাগিলেন । ইহাতে প্রার্থনা 

করিবার অভ]াস হইল এবং তাহাতে ছুইটি ফল হইল । তিনি লিখিয়া, 

ছেন, “প্রথম--আমি ধর্মের আদেল ও হৃদয়বাসী ঈশ্বরের আদেশামুসারে 

চলিবার জঙন্ঠ প্রস্তত হইলাম ৷ দ্িতীয়--ভবানীপুর ব্রাঙ্মদমাজে যাইতে 

ক্আারভ্ত করিলাম ।” (১*৫ পৃষ্ঠ।)। এই ঘটনা ১৮৯৫ অবে- অর্থাৎ 

তাহার ১৮ বৎসর বয়সের মময় ঘটে । কয়েকদিন মাত্র থিয়োডোর€ 

পার্কারের উপদেশান্থযা়ী প্রার্থনা করিবার ফলেই এই নব যুবকের হাদয়ে 
শ্ধর্শের আদেশ ও ঈশ্বরের আ্মাদেশ” স্ক,রিত হইতে লাগিল! এই “ম্থাদে- 

শের ফলে ক্রমশঃ ব্রাহ্মদমাজে যোগদান করিলেন, এবং পরিশেষে ১৮৬৭ 

মালে ( অর্থাৎ ২২ বংসর বয়সে, যখন এফ-এ পাশ করিয়া বি'এ পড়েন) 

উপবীত ত্যাগ করিয়! সম্পূর্ণরূপে 'বাঙ্গ' হইয়া পড়িয়োেন | এই ব্]াপারের 
পূর্বেকার একটী ঘটন। উল্লেখ যোগ্য। ৯৮৬৮ মালের মাঘোৎসনে 

কেশবছুন্র সেনের দলের নগর কীর্তনের মধ্যে এই লকল কথা ছিল ।স্ 

ভোর আয়রে ভাই। এতদিনে দুঃখের নিশা 
১.5. হলো অধশান। নগরে উঠিল বঙ্গনাম। 

শিট পিসি ত ও পোস্টটি 
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. নরনারী সাধারণের সমান অধিকার 

যার আছে ভক্ষি পাবে যুক্তি . 

নাহি ভাহে জাত বিচার ॥ ইত্যাদি | 

__ ভিনি লিখিতেছেন “এই আহ্বানধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল। ক 

যেন মনে হইল আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ের . যে 

আদর্শআমার নিকট ধরিঙ, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া 

ফেলিল ।” (১৪৭ পৃষ্ঠা) ৪ | 

অপিচ এই কয়েক বৎনরে পণ্ডিত শিষনাথ কি কি গ্রন্থ অধ্যয়ন 

করিয়াছেন, তাহাও দেখা উচিত। “এই বয়েক বৎসরের মধ্যে 

আমি অনেক জীবনচরিত পড়িয়া ফেলি। অবশেষে ম্বরণ আছে যে 

প্রতিদিন বৈকালে কলেজ: হইতে আয়! বীটন্স্ বাইওগ্রাফিক্যাল্ 

ডিক্শনারী হইতে বড় বড় লোকের জীবনচরিত পড়িতাম। « * + 

দ্রীবনচরিত ভিন্ন আরও কয়েকখানি গ্রন্থে এই উপকার পাইয়াছিলাম। 

থিয়োডোর পার্কারের গ্রস্থাবলীর উল্লেখ আগ্রেই করিয়াছি। নিউম্য|নের 

'মৌল”ও বোধ হয় এই সময় পড়িয়া থাকিব। তৎপরে আমাদের 

এলএ কোর্সেই আর্থর হেল্পসের “এসেদ্ রীট্ুন্ ইদ্ দি ইন্টাব্, 

্যান্দ্ অফ বীঙ্গনেস্” ছিল, তাহাদারা এত উপকৃত হুইয়াছিলাম 

যে সেই সুত্রে হেল্পসের “ফেস ইন্ কাউন্সিল আনি! 

পড়ি। আমি মুফকণে, স্বীকার করিতেছি যে, আমার সেই ধক্- 

প্লীষনের প্রথম উদ্যমে আমি উভয় গ্রস্থ হইতে বিশেষ সাহায়। 

পাই। 'তৎপরে মহধি দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুরের মৌখিক ' ও লিখিত 

উপদেশ সা (১৪, ষ্ঠ) এগুলিতে কি শিখিতেন তাছাও 

সাছে:-. ঁ 

“প্থাছ্য সংগ্রীম করিয়া! রি অবস্থার মধ্যে দাড়াইগ দিনের, 

নর ১ করিয়াছে, ই লেখিলেও 'জামার,গ্ানন্দ হয়, 



(৬৬ আলোচন। চতুষটয় ৷ 

ভাষিতে সুখ হয়; আমি তাহার মধ্যে মানবজীবনের দারিত্য ও ঈশ্বরের 

কৃপায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই ।» ১৪১ পৃষ্ঠ! । 

এখন দেখা যাউক পণ্ডিত শিবনাথ ব্রাঙ্ধধর্ম কি অবস্থায় গ্রহণ 

করিল্লাছিলেন। যে পাচ বৎসরে, তাহার এই ভাবের উদ্বমেষ হইনে 

পরিণতি পর্যন্ত ঘটে, তখন তাহার বয়ন ১৮ হইতে ২২) লেখাপড়া! 

প্রবেশিকার খ্বিতীয় শ্রেণী হইতে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী; 
পড়াশ্ডন! গুল কলেঙ্জের পাঠ)গ্রস্থ ছাড়া পাশ্চাত্য লেখকদিগের কতিপক়্ 

নীতিগ্রন্থ । সংস্কৃত কলেছে কাব্য নাটক ছাড়া প্রাচ্যধর্শ নীতি ও দর্শন 

বিষস্কক অধিক কিছু পড়া হইয়াছিল বলিয়া! বোধ হয় না--্রমদ্ভগবাসীত। 

বা শ্রমদ্তাগ্ঘত গ্রভৃতির আলোচনা--তখনৰ কেন, জীননে কদাপি 

শ্রদ্ধাভরে করিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। অন্ততঃ লিজ্ঞান্গ ভাবে 

সংস্কত শাম্বের কোন কিছু পড়েন নাই, ইহা নিশ্চয়। এখন দেখুন 
প্রাক্তনের ফলে, ' পণ্ডিত শিবনাথ উচ্চ ব্রার্ষণকুলে জন্মিয়া এবং সংস্কৃত 
শিক্ষঘঘভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াঁও, কির্ূপে অগক বয়সে শান্্রবিগহিত 
সমাজ-বিরুদ্ধ গথে চলিতে আরন্ত করিলেন । ভিনি পাশ্চাত্য মোহাবিষ্ট * 
রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঁ কেশবচন্ত্র সেন দ্বার উপদিষ্ট ৫ 

পথে চলিতে অভ্যন্ত হইয়। শেষে স্বয়ং এমন. এক অবস্থায়, আসিয়। 

ঈাডাইলেন'যে, ইউনিটারিয়ান্ প্রীষ্টান্ হইতে তাহাকে পৃথক ভাবিবার 
জর কোঁদ পরিচিক্ধ রহিল না । জীমনহাগ্রভু অথবা! বৈষৰ মহাঙনগণ 

ষে সাধনার বীতি দেখাইয়।' দিয়াছেন-_অথকা রামপ্রসাদ বা.রামরুক 
ঘষে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন__পণ্ডিত শিবনাথ তাহার খোজ খবরও 

*. এই ধিশেষণটি আমর নিজের রচিত্ত নহে। বিচারপতি 

সারু জন্ উভৃফ রামমোহন রায়েরই নামাঙ্কিত মন্দিরে কোনও ব্যাপারে 
 অঙ্াপতিাবে-যে বস্তা ছি্টছিস্লেদ। তাতে তিনি শ্বং গেশ্চাত্) 
 হইয়াও রাউমারবরায়ের আন্:এই বিশেষণ গয়োগ করি ছিলন,).. 
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১০ াা্পাতাতিস্পিপসিিসিস 
স্পা শা সপসপিসপস্প্পশপিসপ সপাস্

পাসপিস্টিী আর সা পাসিপাস্পিসিরি সা তাপ শা সিপাসপাপসিস্সিসসিসসিসস্তিসসিি 
টি ৯৫ ১ 

বাখিয়াছেন কি না সন্দেহ *। নচেৎ প্রাগুলিখিত নগর" 

সংকীর্তনের পন (যার আছে ভরক্ষি পাবে মুকি। নাই তাতে 

জাতবিচার )- শুনিয়া সেটাকে *নূতন একট! কিছু” ধনে 

করিয়। বিচলিত না|! হুইয়। চারিশত বৎসরের পুরাতন বধর্তন। - 

বলীর একট ক্ষীণ গ্রতিধবন মাত্র ভাবয়। গ্রকৃতিস্থ থাকিতে 

পারিতেন। আর অপক্ক বয়সে অন্নশিক্ষ। লাভ করিয়া দুচারি- 

দিন কোন উপদেশমূলক গ্রন্থ পড়ির! বা বক্তংত| শুনিয়।ই ' আপণার 

হৃনয়ে ষাহার। “ঈশ্বরের আদেশ” শু(নতে পারে--এবং* সেই আদেশের 

বশবন্তী হইয়া সাধু মাঁতাপিতার বক্ষস্থলে শেলের আধাও করিতে 

পারে--(ধিন্দুব চক্ষে ইহা অত্যন্ত পাপজনক বটেই প্রষ্টিন মহাত্য। 

সেন্টপলের উত্কি ইতঃপূর্বেব উদ্ধত হইয়াছে ঠাঠাতেও “(পত। স্বর্গঃ 

পিতা ধর্দ* দেখা যাইতেছে) তাহারা 'অতাব কপার পান্র-_ইছাই 

বেঠামির একশেষ ) বাল্যাবধিই বে “জেঠামি? ও প্রশংসানুরাগ পণ্ডিত 

শিবনাথের গ্রন্কতিগত ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

দুখের বিষয়, তিনি শেষ বয়সেও পামলাইতে পারেন নাই। 

তদীয় দুহৃৎ 'গৌসাইভী/ ও “বিগ্যারত্ব ভায়া” যখন প্রন্কত ব্যাপার 

বুঝিলেন-_-তখন লননাতন পথ ধরিলেন, বিশু তিনি পড়িয়াই থাঁকিলেন ॥ 

একদিন তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন বটে_-সেই প্রার্থনাও বৈষধৰ 

মহাজনগণের পরকীয় ভাবের অনুকরণ মাত্র_-“নিবিদ্ধ প্রণয়ে আসক 

মারী বেমন তাঁহার প্রেমাম্পদের জন্য পিতামাতা গৃহ পরিবার আব্মীয়- 

স্বজন ছাড়িহ।ও আপনার অলঙ্কারের বাক্সটি সঙ্গে লয় কিন্ত আবগ্বক 

হইলে তাহাও পথে ফেলিয়া যায়, তেমনি আমি সকল ছাড়িয়াও যেটি, 
পপি 

ঞ তিনি দুএকদিন পরমহংস রাম 
দেবের নিকট গিয়াছেদ 

ঘটে-ফিস্ব-তখনিজ্ঞান্থভাবে ধান নাই? দশজন 
যার? ভাই তিনিও “কৌতুহদস্ট 

গগোদিত কইয়া গিয়াছিলের ।-. 

টি তিটি 



৯৮ আলোচনা চতুষ্্র ৷. 
ছি এপ্স পলি ৩ 

সপ পরি 
শা মি শর 

পা শ্রপাশি পাসিপিস্প পি পল 

ধনিয়া আছি, হে ভগবান্ আবশ্তক হইলে. দেটিও ছাড়াইয়া আমাকে 
লইয়া যাও।” (২৩৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু কৈ, যেটা ও আকড়াইয়া ধরিয়া, 
ছিলেন তা তো ছাড়েন নাই! কিন্ত বিগ্কারত্ব ও গোত্বামী তাহ! 

| ছাঁড়িয়াছিলেন । ফলতঃপপ্ডিত শিবনাথের মোহ এজীবনে আর কাটে 
নাই | তিনি “প্রতিকূল অবস্থার মধ্য ঠাড়াইয়! সংগ্রাম করিয়া নিষ্কের 
মহত সাধন করিতেই* জীবন ব্যয় করিয়া! গেলেন । 
+ অথচ নিজের সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন_-“আষি ভাবিয়া 
দেখিয়াছি ( থিওলপ্রি ) ধর্মবিকাপ অপেক্ষা (প্রাক্টিক্যাল রিলিজন্) 
্ জীবনের প্রতি আমার চিরদিন অধিক দৃষ্টি, অথচ ভাবিতে ক্লেশ 

. হয়, লিখিতে চক্ষে জল আসিতেছে, এই প্র/কটিক্য।ল রিলিজনেই আমি 
সর্বাপেক্ষা অধিক হারিয়। গিয়াছি। আমার আঙ্কাজ্ষা চিরদিন 

আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে রহিয়াছে । কিন্তু প্রবৃঙিমকলকে আমার 

আকাজ্কার বশীভূত করিতে পারি নাই। কাজেই নানা প্রকার দুর্বলতার 

ছি মহাসংগ্রামে বাস করিতে হইয়াছে।” (১৪৯ পৃঃ) এইটি কবুল 
জবাব! যাহা করিলে চিত্ববৃত্তির নিরোধ হয়__তাঁহার ব্যবস্থা হিন্দুর 

ধর্বসাধনার শাস্ত্রে বহৃতর রহিয়াছে এবং সেইটি দেখাইয়া দিবার 

জাই মহাঁপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি 
৬আননামোহ ন বল্ুও শেষকালে তদর্থে উন্ুখ হইয়াছিলেন কিন্তু ইনি 
সাঁধকের বংশে জন্মিয়াও অনৃষ্টদোষে সেদিক ত্রক্ষেপ করেন নাই। * 

তু আত্মচরিতের শেষ প্যারায় আছে__রোগ-শধ্যায় পড়িয়া 
নেক আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার সময় পাইয়াছি, নবশক্তির সঙ্গে 

অঙ্গে অনেক নৃতন ভাব মননে আমিয়াছে--অধশিষ্ট যে কয়েক বংসর. 
জগতে থাকি নূতন ভাবে কাটাইব মনে করিতেছি ।* ইহা! ১৯৮ অব্ধের 
কথা । আত্মচরিত ১৯১৮ অব (মৃত্যুর ' এক বৎলর মাত্র পূর্বে) 

. প্রকাশিত হইলেও এই দশ বৎসরে প্নতর' তাক” - জবর, ছি নি 



শিবমাথ শান্ত্রীর আঞ্ুটরিত। ৬৪ 
টি শি পরী পিস পাপ স্পস্ট ও” এটি টি বাজি ০ শট এস পি এসি ওর পি পাস্দিনীখটি 

ফলতুঃ পর্তিত শিবনাঁথ ধর্ধসাধক অপেক্ষাও সমাজসংস্কারক ভাবেই 

না বিভোর ছিলেন ; পৌত্তলিকনগা বর্জন, ধর্ুসংস্কার, জাতিতেদ 

বর্জন শু নারীজাতির পুংস্করণ * ইহাই সমাজসংস্কারের বিষয়। সমাঞ্জ- 

ংস্কারের কা এস্থলে বিশেষ আলোচনা করার বাসন! নাই, করিব 

ফলও বেশী কিছু নাই। সংস্কারকের! এই সমাজের প্রচলিত রীতিমীতির 

ভাল্দিক্ দেখিবেন না-পাশ্চাত) মোহাবিষ্ট হইয়া) কেবল ছিন্রই 
অঙ্গেষণ করিয়া থাকেন । পণ্ডিত শিবনাঁগ আজীব তাহাই করিয়া 
গিয়াছেন । , 

তিনি বিলাত গিয়| বস জাতির অন্ধকারের দিক্ দেখিয়াও দেখেন 
মাই-মালোকের দিকৃট| বেশ জীকাঁল ভাষে দেখিয়াছেন। স্তর দুই একজন 

খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ষিত স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন এদেশের কোন তাললোকের কথ৷ তাঁহার 
আত্মচরিতে প্রায়শঃ দেখা যায় ন1২-.তবে সংস্কারকদলের বহুশঃ গুণকীর্জন 
করা হইয়াছে । উদ।হরণার্থ ধরুন, গ্রতিনিক্নত প্রার্থনার ভাব। তিনি জর্জ 

মূলারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন--এদেশে কেবল ব্রাঙ্গ কালীনারাক়ণ 
গুণের কণা বলিয়।ছেন (৪১৫-১৬ পুঃ)। কিন্তু এতদেশে অতি সামন্ত, 

করিঙ্লেন__কিছু জানা গেলনা--সম্ভবতঃ বিশেষ কিছুই ₹ হয় নাই। 

'আচেৎ আম্মচন্সিত এভাবে ছাপাইতেনন1। হয় ৩ অন্য ভাবে ইহ। 

লিখিতেন । | 
« শবটি উদ্ভুট সম্দেহ নাই) কিন্তু এক কথায় নারীজাতি বিষয়ক 

ংস্কারাবলীর নাম-করণে এই শব্দটিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষ! অধিক 

চিলি কী শিপ 

ভাববাঞক | পুরুষের ন্যায় অধিক বয়সে বিবাহ। কলেজে পড়া 

দ্বিতীয়বার বিবাহ, স্বাধীনতা! ইত্যাদি সর্ধ বিষয়ই এই একটি শবে! 

প্রকাশিত হইতে পারে। স্ত্রী পুরুষে সমান অধিকারই' আজকালফায 

ফী) বিশ্ত ইহার পরিণাম যে কোথায় শ্রীতগবান্--বিনি হ্বীপুরুযে 

সার্থক সরি করিয়ানেন-..ঝিনিই জানেন) 

ষ্ 



ন .. আগোচনা চতুষ্টর 

গৃহস্থ শত শত এখনও আছেন ধাহার। প্রতিকাঁজে শ্রীভগবন্নাষ শ্মরণ 

কৰিয়। থাকেন--৩বে তাহারা নিজের চক্কা লিঙ্সেই বাজ।ন না, অপয়েও 

হ্টাহাদেব থেজ থবর জানেনা”- শ্রেনীর হিন্দু আত্মগোপনই ভাল 

বাসেন। | 

তিমি ইংরাজ জাতির সাধুতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ব্যবসায়ীদের কথ! 
গাঁড়িয়াছেন। ফলত: অনেষ্টী যেখানে "বেষ্ট পলিসি” সেখানে সাধুঠা 
এপায়শঃ ধন্মানুরোধে ন। হইযা। “পলিসি '-অনুরোধেও হইন্তে পারে। 

এদেশের তাতি কন্মরকার থে হাহাকার করিতেছে--ইহার 'যূলে কোন 

সাধুত। দেখিয়াছিলেন কি? ইউরোপীয় জাতি নিষ্ষেদের মধ্যে যথাসম্ভব 

পরম্পর সুখ সম্পদের অন্ত যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার কারয়া থাকেন--এটা 

'সমাদের অম্করণীয়, সন্দেহ নাই । কিন্তু কাগোরংঙের জাতির সহিত 

ব্যবহারে কোন "ত্যাগ ইহার সচরাচর দেখান কি? 

. ষাউক সে কথা; পণ্ডিত শিবনাথ জাতিভেদ দৃরশিকরণার্থ কেবল 
ঘক্তৃত| দিয়! ক্ষান্ত হন নাই--নিজের ছেলে মেয়ের বিবাহ, আচার 

ব্যবহার ইত্যাদিতে এ বিষয়ে খুবই উদারতা। দেখাইয়া ত্রাঙ্গ সাধারণের, 

শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন-_তীহার এ সমাজে জনপ্রিয়তার (পপুলারিটির ) 

এই একটা মন্ত কারণ। কিন্তু বাক্ধ সঙ্গাত্র যেন এই ভাবটা খুব 

সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতেছে ন।--যেন সকলেই উচ্চবর্ণের সঙ্গে 

সম্পর্ক করিবার জন্যই উৎসুক। * তার পর বিলাতি সমাজের ন্যায় 

ওঁ লমাজে কাঞ্চন কৌলীক্য যেন এখনই দেখ! দিতেছে | 

৯ পণ্ডিত শিষনাথও যে সম্পূর্ণ “কুসংস্কার” বর্জিত ছিলেন একথা 
স্বলিত্ে পাঁরি না৷ কেনন1, তাহা হইলে মাদ্রাজ পীড়িত অবস্থায়”. 
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গ্তঘ$0১67 90080” (আমি দেখিতেছি আমার জীবনের শেষটা মেখ- 

বীর. হাতেই যাইবে)--বদিয়া- আদ্ষেপ ক্গিতেদ না।. (8২৫পুঃ) 

রি, অসিত পাপা বিটি সিসি” এরি সপন এল 



( 

শিবনাখ শাহর খাধবটরিভ। | ন১ 
০. পেস পিপিসিশস্পিিশ 

নারী]সমস্তাও যে তাবে সংস্কারকগণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও 

সম্পূর্ণভাবে বিলাতেরই অনুকরণ । পণ্ডিত শিবনাথ শয়ং বন্ধুবান্ধবের 

প্লীদের সহিভ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন--এমন কি কোন «কান শবে 

ষে এক গৃছে শয়ন করিতেন মে কথাও আছে। অথচ নারীদের 

সঙ্গে তাহা লৌহ-চুম্বকের ভাবের কথাও ইতঃপুর্কে উল্লেখ করা 

হইয়াছে । তিনি স্বয়ং সংযমী ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্ত তাছার' 

প্রদপিত আদর্শ কখনই সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে ন1। তাহারই 

কোনও বিশিষ্ট বন্পু বৃদ্ধকালে কন্যাতুঙাসম্পর্কিত। যুবতীর প্রেষে 

পড়িয়। তাঁছাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । যে সমাজে ডা ডাইভোর্স অহরহঃ 

ঘটিতেছে ও বিবাহ বন্ধন অনাবশ্থাক বলিয়া আন্দোলন চলিতছে---ঙ্েই 

বিতাতী সমাজের প্রথ! এখানে আমদানী করা কখনই যুক্তিসঙ্গত 

হইতে পারে ন!। তারপর পুরুষোচিত শিক্ষা পাইয়া নারীগণ 

ক্রমশঃ বিলাসিনী হইয়া উঠিতেছে__অ্পূর্ণার কাধ)কে দ্য মনে 

করিতেছে__গন্ধতৈল, বগ্রাঙ্কার। নাটক, নভেল ইত্যাদির খুব 

প্রচার ইহাদের দ্বারা হইতেছে )' একান্নবর্তী পরিবার, পারি- 

বারিক ধর্টোক্্তি প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে,। এই 

নারী-সমস্তায় ইউরোপ পর্যান্ত বিচলিত হইয়। উঠিয়াছে, আমর! 

তে! নিরুপায় হইয় বিষ্যুৎ তাঁবিয়! জগদঘ্যায় নাম "মরণ করিতেছি ! 

ফলকথা আমাদের ছুর্ভাগে)র বিষয় যে পণ্ডিত শিবনাঁথের স্যার 

ব/ক্ি-- যিনি শ্বধর্থ্ে আস্থাবান্ ও শ্বকীর সমাজে শ্রদ্ধাবান্ থাকিলে 

তাহার নিজের *-তথা হিন্দুসমাজের উপকার হইত” অদৃষ্ট দোষে 
... শশী টিসি িীপিস্পীীটা টিপি শিট শী 

এন্থলে হহাও বক্তব্য যে পণ্ডিত শিবনাথের ব্রাহ্মমমাজে প্রভূ 

সমাদরের মূলে উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, সোমপ্রকাশের বিস্তাভূষণ মহাশয়ের 

সঙ্গে সম্পর্ক, ইত্যাদি ও অনেকটা ছিল । র 

7 তিনিও তদীঃ কত্মচরিতে বলিয়াছেন, হকের তিলের 



চি .. আলোচনা চতুষ্টর। 

'ন্ন পথের পথিক হইয়াছিলেন। কিন্ত এ আক্ষেপ বৃথ!! সর্ধনিয়ন্তা 

ষাহাকে দিয় যাঁহা করাইবার করাইয়াই থাকেন। 
“প্রয়োজনমন্থদ্িত্ত 'ন মন্দোহপি প্রবর্ততে”-_তাহার নিরঙ্কুশ 

অটিল বিধানের মর্ম ছুরবগাহ। হয়ত ইহাণ্ধারা সনাতনধর্ম ও সঙ্গাজের 
পরিণামে কোন অভাবনীয় কল্যাণও সাধিত হইতে পারে। 

শিষনংখ--তথ। রামমোহন, কেশবচন্ত্র প্রভৃতি_শ্বকীয় কার্ষ্য 

এবং জীবনে হিন্দুর যে পথে যাইতে নাহ তাহা যেমন সুম্প্ট দেখাইয়! 

গেলেন এমন আর কেহই করেন নাই। সনাতন পথ ছাড়িয়া কি 

অতুলনীয় শক্ষির অপব্যয় হইয়া গেল! হিন্দু তাহা! দেখিয়। বুবিয়। 

নিজের পথেই ধাুদ--এই সমালোচনার ইহাই উদ্দেশ । 
স্পেশিপীপ্পাপশা পাশপাশি 

সহিত্ত টি করিতে হইস্াছে__* আমি বছু বৎসর যেন দুই হাত 

দিয়। ঈশ্বরের সেবা করিতে পারিনাই, এক হস্তকে প্রবৃত্তিকুলের 
সহিত সংগ্রামে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে--অপর হাত দিয়া 

ঈশ্বরের সেবা করিয়াছি।” (২৪৮ পৃঃ) কিন্তু তিনি যদি স্বীয়, 

প্রপিতামহ কিংবা মাতার “সাধনপথ” ধরিতেন, তাহ! হইলে এরূপ" 

অনুতাপ করিতে হইত না । পরস্ত অদৃষ্ট-বশতঃ মোহান্ধ হইয়! পড়াতে 

নিজের ঘরে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তিনি ঠিক পথ দেখিলেন ন! ! 

৮:--2শাশীশিোপিপিপ্পীশীটিতি তি 



“পৃথীরাজ' ও “শিবাজী" 

ইদানীস্তন প্রথর সভ্যতালোকের যুগে মহাকাব্য প্রণয়ন হইতে, 
পাঁরে কিনা * এসম্বদ্ধে বোধ হয় লর্ড মেকলেই প্রথম তদীয় মিপ্টন? 
বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচন। করিয়াছেন । তাহার তর্কবিতর্কের সমস্ত 

কথ এম্থলে উদ্ধত কর! অনাবস্াক, নিয়ে কিরদংশমাত্র উদ্ধত হইল £-- 
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* খরস্থকার দু ঘোগীক্্নাথ বন সূ মহাশয় .“শিবানীর” রসতাবনায 
এই কথাটার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত যথোচিত আলেচন| কন 
নাই।  * ৃ 

৭ শা শপক্িপীপি শিপ পিপাসা 

5. 



খ্ আলোচন! চতৃষ্টর ৷ 
লস্ট 

পঠদ্দশা় যখন এ সকল কথা পড়িয়াছিলামঃ তখন যেমন দস্তর 
এগুলিকে বেদ্বাকোর ন্যায় মানিয়া নিগ়াছিলাম। লাঁবিক সিদ্ধবাদের 

হান্ধে সেই আরগ্যবৃদ্ধ তেমন চাপিয়া বঙলিয়াছিল, আমাদেরও কাঁধে 

তেমনি মেকলে প্রভৃতিরা চাপিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ভগবৎ- 

কৃপায় যখন ইংরেজীর ভূতের বোঝা! কতকটা ঝাঁড়িয়া ফেলিয্প. একটু 

স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিলাম, তখন দেখিলাম, ইহার স্যার 
এতবড় ছেদ! কথ! আর হইতে পারেনা । যে এমণ্টন” সম্বন্ধ 

মেকলে এই প্রদঙ্গ তুলিয়াছেন-_-তিনি যদ্দি বাইবেল লাহিত্যে পরম 
পণ্ডিত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি তীয় মহাকাঁৰ্য “প্যারেডাইজ্ 

ইট» লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তার পর সুষ্ঠ, শব প্রয়োগ 

অলঙ্কারের অবতারণা ইত্যাদির নিমিত্তও শবশান্ত্রে ও অলঙ্কার 

শান্থাদিতে বিশেষ ভ্ঞান না থাকিলে চলে না। পুর্বতন মাহিত্যা- 

ফ্লিতে সম্যক জ্ঞান না থাকিলেও স্বীয় রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ 

বিচারপূর্বক দোষসংস্কারের ক্ষমতা জন্মে না। ইতিহাস বিজ্ঞান 

ইত]দির দখল থাকিলে এ সকল বিষয়াবলী হইতেও কাবোর আহা) 

সংগ্রহ করিয়া ইহার চমৎকারিত্ব সম্পাদন করা যাইতে পারে। 

আমাদের কালিদাস সর্বশাস্্জ্ঞ ছিলেন__তাহার রথুবংশ তাই 
সর্বগুণসম্পন্ন মহাঁকাবা হইয়াছে । মাঘ ভারবি শ্রীহ্য প্রভৃতি প্রগাটট 

পণ্ডিত্যসম্পর্র ছিলেন। বাঙ্গালাভাধারও মহাকাব্য). লেখক গণ-_ 

মধুস্থদন, হেমচন্দ্র। নবীনচন্ত্র প্রভৃতি--এক একজন অতুুচ্চশক্ষিত 

ধ্যক্তি ছিলেন। কালিদাসের ধুগ ভারতবর্ষের এক অত্যুংকক 
যুগ ছিল-_ উচ্চ সভাতার আলোকে উহ! প্রোজ্জল ছিল। আর 

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রথররশ্মিপাতেক সময়েই মধুহদনাদির 

অতুদয় হইয়াছে । -ফলতঃ. স্ংহিউ্যদর্শণাদিতেও 'মহাকার্যের? যে 

: লক্ষণ গ্রদ্ত হইয়াছে--তাহাতে বয়ং এমন সব. কখ!, রহিষ্াছে,, 
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যাহাতে সুপভ্য সময়ের সুশিক্ষিত ব্যক্িরই একার্ষ্যে হাত দেওয়া সঙ্গত 

মনে হইবে--অবশ্টা তাহার কবিপ্রতিভা থাক! চাই । ্ 

অতএব শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় 'পৃথীরাতত ও শিবা” 
শমহাঁকাব) রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোন অসঙ্গত কাজ করেন নাই--বরং 

তাহার শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আমর! যতদুর অবগত আছি, 
তিনি এ কার্ষের খুবই উপযুক ব্যক্তি । 

পরজ্ব সুযোগ্য গ্রন্থকার যোগীন্দ বাবু নাঁন! প্রকারে আমাদের 

এমন ধারণ! জন্মাইয়াছেন, যেন তাহার গ্রন্থকে আমরা «কাঁব) মাক 

না তাবি। "পৃ রাজের উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন__“কবিতাঁ় 

রসবিতরপ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেগ্, মুখ্য উদ্দেপ্ত নহে । “উপক্রমণিকা” 

ওপ্রস্তা বন1” লিখিষ্া সুদীর্ঘ 'মুখবন্ধ” প্রদান করিয়া, তূরি তূরি পাদটীকা 
এবং নানাবিধ চিত্র * দ্বারা তিনি গ্রন্থৰ্য়কে প'রশোভিত করিয়া ইহাদের 

এমন একট| আকার দিয়াছেন, যাহাতে আমর! এগুলিকে পণ্ভেতধিত 

খীতিহাসিক নিবন্ধ মনে করি 1 কবি তাহার কাব্য লিখিয়া যাইধৈন-__ 

তাছ। অবস্থাই “কান্তাসন্পিততয়” উপদেশ প্রদায়কও হইবে। পরবতী 

রসম্তগণ উহার সমাগ্লোচন! লিখিবেন, টীকা করিবেন? প্রকাশকগণ 
চিআাদিত্বার1! উহার পৌষ্ঠব বিধান করিবেন । স্বয়ং কবিই যদি সব 
করিয়! গেলেন-্তৰে সমালোঁচকগণের জন্য থাকিল কি? বিশেষতঃ 

“কবিতারসমাধূর্য/ং কবির্বেত্তি ন ভতৎকবিঃ” ই মনে রাখিয়াও গ্রশ্থনং* 
কবির টীকাটিগ্ননী হইতে বিরত থাকাই উচিত। ফলতঃ পূর্ব 
ক্ষোনও কবিস্পইংরেজী, বাঙ্গাপা। সংস্কৃত যে কোনও ভাষারই গ্রন্থ 

লিখিঘ। খাকুন--এমনটি করিয়াছেন বলিঘ্ণা তো মনে হয় বাড 

এট। যোনীন্ত্র বাধুর একটা বিশেষত্ব, সঙ্গোহ নাই। টা 

৬ যখন এতগুলি চিজ দিক্গাছেন, তখন ছুই গ্রদ্থের প্রতিগাস্ত্ 
িনীংণীর থান নির্দেশক ছুখানি মানচিত্র দিলেই শোভন হইত । 



৬ -জালোটন! চতুর! 
ডি পাস্তা 26292878 

.. কাবাদ্র়ের প্রতিগান্থ বিষয়াবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার 

রে কবি-সন্বন্ধে কিঞিত ধল! আবশ্তক মনে করি-_কেন না যোগিক 
বাবুই মধুহছদন . দত্তের জীবনরিতে “মো” (070৮০) রূপে “কবির 

কবিত্ব বুর্ষিয়া লাতি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত অপেক্ষা! কবিকে 

বুঝিতে পারিলে আরে! গুরুতর লাভ*__ইত্যাদি ৮বদ্ধিমচন্দ্রের লেখা 
&ইতে উদ্ধত করিয়াছেন। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ যোগীন্ 
ধাবুর সঙ্গে ব্ক্তিগন্ত আলাপ পরিচয় হয় নাই--কোনও সাহিত 
সম্মেলনে তাহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। ইহাও ববিজনোচিত 

বিবিক্তপ্রি়তারই নিদর্শন॥ পন্দেহ মাই। 
যোগীন্ত্র বাবু বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন; এবং 

নংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি এযাঁবৎ মাঁতৃভ।ষাঁর সম)ক্ চচ্চ1 করিয়া 

আসিতেছেনা বহুদিন দেওখরে হেড্মাষ্টারি করিয়াছিলেন 7--সেই 

সময়ে স্ুপ্রসিদ্ধ সাহিতঠাচার্য) ন্বগায় রাজনারায়ণ বস্তু মহোদয় স্থার্নে 

অবস্থান করিতেন, তীহ]র সংস্পর্শে আপিয়াও তীয় সাহিত্য 

সেবাপ্রবৃত্তি সম্যক উতমাহিত . হইয়া পরিপু্তিলভ করিয়াছে. 

একথা অবস্থাই আমরা ধরিয়া লইতে পারি। তখন তিমি ব্রা্গধন্মা- 
বলম্বী ছিলেন কিন! জানি না? তবে তাহার প্রাথষিক রচণার মধ্যে 

“একাদশ অবতার” নামক একথানি বাঞ্গকাবে)র বিষয় আঁমরা অবগত 

আছি গ্রন্থকার তাহাতে *ধর্জাট* নাম ধারণপূর্বরক স্বীয় ইন্তরনাথ 
বন্দোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ ) প্রভৃতির (তদাঁনীং “বঙ্গবাসীর? পরিপোষক 

দলের) উপর বিদ্রাপ বর্ধণ করিয়াচিলেন ৷ * তারপর যোগীন্্র বাবু 
৪্প। পাত পাশা ীশীশীতী 

* পুস্তক খানি এখন ছপ্পা প্-ন্বয়ং ্সথকারের নিকট চিঠি দিদ্াও 
পাওয়া যায় নাই । বালে ইহা পড়িয়াছিলাষ। একটী। জন্প্ ধারণ! 

মাত্র আছে.। তবে ইহা "যে 'গর/ জিনিষ কী তাহাতে 
দহ নাই।. 



“পৃ্ী | ও-**লিবাজী” ধ৭ 

তলা শী লা ছল এ পি পা জা পি তি 2৯ লা পলিপ প ৯৫ ০ স্পা অস্ত পপস্প সা সপাসপী সপাসিসিপা শ্সপী ৭ লা আর "পেপসি সি ০৯ পাতা ত শি রা কী তিক. 4৯৩ *৪ ৬ত হাত 

বছবর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিয়া, মেঘনাদবধকাবোর মহাকবি মধূহান 

দত্তের দ্রীবনচরিত সন্কলনপূর্ববক বঙ্গীয় সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের 

অধিকারী হইগাছেন) এইগ্রন্থে তাহার মৌলিক, গবেষণা, পাণ্ডিতচ 

৪ লিখিচাতুর্্য 'সম।ফ প্রকটিত হইয়াছে । অথচ চরিতাধ্যায়কের 
প্রেমান্ধত1 ইহাতে নাই বলিলেই হয়; মধুসথদূনের যে যে স্থলে দোয় 

প্রদর্ণনের প্রয়োজন হইয়াছে, যোগীন্দ্র বারু তাহ! দেখাইতে জ্রটি করেন 

দাই এবং রূপ স্থলে প্রার়গঃ তাহার সমাজছিতৈষণাঁর ভাঁব ফুটিয়। 

উঠিয়াছে। ভারতীয় লাধু সাধবীগণের মাহাস্মু/কীর্তরেও যোগীন্র বাবু 
লেখনী প্রয়োগ করিয়াছেন--'তুকারাম চরিত, *অহল।াবাইএর 

জীবন চরিত? এরং “পতিব্রতা! গ্রন্থ বলী” তাহার ফল। আর্যযরমণীগণের 

একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যধশ্মের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা পরপুরুষের 

ছায়াম্পর্শও সছিতে পারে না, সেই ভাবের ব্যঠ্যয় ঘটাইতে একদল 
প্লেথক আজকাল বদ্ধপরিকর হইয়াছেন--এবং দুঃখের সহিত বলিগে 

হইতেছে যে, লাহিতিক শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এই দলের অগ্রণী। সনাহন 

ধর্শের থাচ্ঠাথাগ্ঘঃ ম্পৃপ্তাম্পুশ্ত বিচার থেমন এখন একদল উৎ্পথর- 

প্রতিপন্ন লোকে *হাড়িধন্” “ছুৎমার্গ,” ইত্যাদি বলিয়! সাধ্যাব্িষ 

অধঃপভনের পথ প্রশন্ত করিতেছে--রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টো- 

পাধ্যায় প্রভৃতিও তেমনি পাতিত্রত্যের মনাতন উচ্চ আদর্শের থর্বৃত। 

বিধানে ক্ৃতলংকল্প হইয়া নারীসমাঁজের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন । 

যোগীজ্্র বাবু, এ গ্রস্থাবলীতে ভারতের আদর্শ সী-সাধ্বীদিগের 

চিত্রপ্রদর্শনপূর্ববক মহিলাগণের মহান্ উপকার করিয়া, আমাদের 

প্রন্তবাদার্ধ হইয়াছেন। ইহাতেও 'তীহার শ্বদেশ ও গ্বকীয় সমা- 

: উর হিতেচ্ছ!  প্রকটিত.. হইয়াছে। ইতোমধ্যে তিনি কবতঘ- 
' শ্ক্রিও অহ্খিলন করিয়াছেন-__তদীয় . পরঠোপলিরদের . গন্বাহুবাদ্*, 

বসি বঞ্িগণ মক পরংসিত হইাছে। তীয় একখারি 



৭৮ আলোটনা চতুষট়। 
এ পিসির শা পরি সপমসি িিপি ্মপ্কসসসলী পি পী 

কবিতাপুত্তকও * প্রকাশিত হইয়া প্রশংসাঁলাঁতি করিয়াছে । ইহার 

যধ্য হইতে একটি কবিত। বিদ্যালয়ের বালকগণের পুরষ্কার বিতরণী 

সভায় বহুস্থলে আবৃন্ত হইতে শুনিয়াছি, সেইটির নাম “মান চিত্র- 

দর্শনে”। কাঁবতাটি দেশতক্তির উদ্দীপক এবং রচায়তার মাতৃভূমির 
গ্রতি অনাবিল প্রেমতাঁবের পরিচায়ক। | 

এইরূপে, সাহিত)ক্ষেত্রে সুলেখক, স্থকবি ও ম্বদেশানুরাগিকপে 

প্রথিতযশ' হইয়া পরিপত্তপ্রজ্ঞ যোগম্্র বাবু 'পূর্থীরাজজ” রচনায় প্রবৃত্ত 
হন। মধুহদন দত্ত প্রথমবয়পে ইংরেজী ভাবায় “কবিষশঃপ্রাথী 

হইখা ধকাপ্টিভ লেডী” লিখেন। এই *লেডী”__পৃর্থীরাজসহিষী 

£সংবুক্কাঠ। মধুহছদনচরিত লেখক ফোগীন্ত্র বাবু “পৃর্থীরাক” লেখনে 

“ক্যাপ্টিভ্ লেডী” কোনওরপ অন্প্রগন করিয়াছে কিনা, তাহা! বলিতে 
পাবি না-তবে উভয় গ্রন্থের প্রতিপান্ত বিষয়ে ঘোরতর পগ্রতেদ 

বর্তমান | মধুম্দনের 'মেধনাদবধ। আলোচনার ফলকে তদীয় চরিত- 

কারের হায়ে মহাকাব্য লিখিবার সংকল্প আগিক্লাছুল কিনা, তাহাও 

বলা ষায় না। “পূর্থীরাজে” মেঘনাদের অমিত্রাক্ষরছননঃ ব্যবহৃত হয় 

নাই--.বরং পরবত্তী *শিবাজী” এই ছন্দে আগাগোড়া রচিত। পরস্ত 
*মেধনাদবধ” যেমন সোনার লঙ্কার পতনের ইতিহাস, 'পৃহ্রাজওঃ 
স্ণপ্রহ ভারততূমির অধীনতাপাদনের ইতিবত্ত; উভয়ই বিষাদাত্মক 

কাব্--মেঘনাদের প্রমীলার চিতারোহণ নুগ্ঠে পরিসমাপ্তি পৃথী 

রাজের শেক দৃশ্ত লংঘুক্তার চিতারোহপ। তবে, যধুহদন এ 

বিষাঙগাত্বক কাব্)র পরে অবদাতদর প্রতিক্রিসীর্ঘক অপর কোনও 
কাঁধা লেখেন নাই--ধেমন তীঁছার জআঁদর্শককি মিপ্টন 'প্যারেডাইজ্ 

* এ. ছাড়া আনো? পুত্তক (পণ্ত এধা। গন্) তৎকতৃক এত 

ইয়াহে--বাছল) বশত) উল্াখ করা হার না।: অবগওনিই কনিখিত। 
৪:ল্কাঁজন জীন. 



“পৃ্ধীরাজা ও '£শিবাতী” ৭৯. 
লি লা পািএস্সপিসিন পাস পাপ ৯৯ ক্লাশ পপ তিস্তা, 

লট, লিখিবার পরে *পাকেডাইজ রিগেইণড” লিখিয়াছেন। এবিবয়ে 

য়োগীন্ত্র বাবু মিন্টনের মত “পৃর্ীরা্” কাবেঃর অবসাদ দূরীকরপার্ধে 
“শিবানী লিখিয়া আমাদের হতাশহ্বদয়ে আশার মঞ্চার করিয় দিয়ছেন। 

“পূরীরাজধ কাবের গ্রন্থকার হিন্টুর পতনের ইতিহাস বিবৃত করিতে 

গিয়। এই অধঃপতনের নিদাননির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং 

তদুপলক্ষে তিনি তীহার স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুসারে স্বদেশের ছিত' 

সাধনকল্ে নানাভাবে সমাজের--তথ| হিন্দুধর্শেরও-_-গলদ* ঘাটিয়। 

দেখাইয়াছেন। তাহার দেশহিতৈষপার আসন্তরিকতাসন্বন্ধে আমাদের, 

কোনও সন্দেহ নাই--এবং তজ্ন্ত তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; অথ 

তিনি একজন প্রবীণ ও প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী বলিকাও আমাদের 
অশেষ সম্মানভাঙ্জন। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, 

তাহার কতকগুলি কথা আমর] প্রতিবাদের যোগে; মনে করি এবং 

'ভংকরণার্থই এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ কর। ভ্ইয়।ছে। | 

জগতের সমস্ত ব্যাপারই এ্রতগবাদের নিরন্ুশেচ্ছায় সংঘচিত্ত 
হইতেছে। এইটি সর্বপ্রথম কথা! তারপর ধর্দের জয়, অধর্শের 

পরাজয়--পুণ্যে বৃদ্ধি, পাপে ক্ষয়-_-এটাও একট। মোটা, কথা. 

এরূপ কথাই ইংরাজীতে' ,ইজ্মঃ বলিয়া আঁপটাত হয়) 'ফোগীন্ত্র 

ৰাকু 'পৃথীরাজ্ধে' ভারতের পতনের কারণ ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন- 
“শিবাজীতে? তে “মটোরূপে বলিয়াছেন--“পাপে ধ্বংস পুণ্যে স্থিতি, 

বিধি বিধাতার,* ইত্]াদি। উচ্ছাতে বাদগ্রতিবাদের কোনও কথা নাইন 
আমরাও. বলিব, সনাতন, ধর্ম, ও. অমাজ কলিপ্রভাবে দিনদিন 

অধ$পাতের দিকে, অগ্রদর 'হইতেছে। একখানি পিক দি 

নেখিবেই কলির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে :-- 
টি কর সন্থৃচিতন্তগো, বিরহিত! ত্য দুরং গং - 

 ক্গৌনী মন্দফলা দৃপাস্চ' কাপর খর 1. 



৮* .. অলোচনী চুষা: 
শি পো সম পিক শো ত্রাস পোপ ০৯ তা পো সি পলি পি পা স্লো 

লোঁকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়োংতিচপলাঃ পাপান্থরক্কা জলা 
. সাধুঃ সীদতি দুর্জনঃ গ্রভবতি প্রায়ঃ প্রদত্ত কলৌ &* 

গ্বানবিশেষে জলবায়ু দুঘিত হইয়াছিল বলিয়াই যেমন ম্যালেরিয়া, 

কলের রোগ ইত্যাদি অভিনব ব্যাধি আমির! উপস্থিত হইয়াছিল, ' 
তেমনি এই কলিকলুষিত সমাজের উপপ্রবের নিমিত্ত নান! দিগ্দেশ হইতে 
বিভিন্ন জাতি আয় উপস্থিত হইবে, ইহাতে আর আশ্ধ্য কি? 

কঁজি দি এগ্রকারেই হইল, তবে কি লোক ধর্মের পথ ছাড়িয়া অধর্শের 

আশ্রয় করিবে? তা! নয়) ম্যালেরিয়। প্রভৃতি ঘার! ভূরিশঃ আক্রান্ত 

হইলেও লৌক ঘেঘন ওষধ বাবহার করে-_ আক্রমণ" পরিহার করিবার 

জন্যও যেমন সাবধান হয়। তেমনই, অধর্মের দ্বারা অভিভূত হইলেও 
আমাদিগকে তৎপ্রতিষেধক ব্যবস্থার অধীন হইতে হইবে--সাবধানে 

জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ “ধর্দুঃ সন্কুচিতঃ, 
সঙ্গেহ নাই-_তথাপি একপাদ ধর্খু এই ঘোর কলিতেও থাক্বে-_নচেৎ 
লংলারস্থিতি অসম্ভব, কেন নাঃ *ধর্মুহি”৮ সকলকে “ধারণ” করিয়া 
গ্লাখিক্সাছে-_-“ধারয়তীতি ধর্ু€? । অতএব আমাদের সকলেরই এই 
এক চতুর্থাংশের ভিতরে অবস্থানের ,জন্ট প্রাণপণে চেষ্টত হওয়া 
উচিত। এই ধর্মকে ধনিয়া থাঁকিতে পারিলে, আপাততঃ মন্দদশীপন্ 

ইইলেও পরিণামে .কল]াণ অনিবার্য । সত্য, ত্রেতা, .দ্বাপর, কলি 
পর্যায়ক্রমে আসিতেছে, যাইতেছে; কলির পর পুনরায় সত্যঘুগের 

 জীগমন সনাতন ধর্ণশীস্ত্রসঙ্গত বিষয় । প্রকৃতির যে লীলা! আমর! সর্বদা 

দেখিতে গাই, তাহাতে প্রাত/ মধ্যাহ, সায়ং। রাজি ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে 

প্লটিতেছে--আবার 'গ্রীত্থ বর্ধাদিও চক্তবৎ ঘৃরিতেছে। যে বৃক্ষটি 
আজ পুষ্সফলে সুশোভিত, কিয়ছিন পরে ইহা প্রাদিশুন্ মৃতপ্রায় পরি- 

. লক্ষিত হ্ইহে, তৎপর পুনরায় নুতন পরমুকুলাদির আবির্ভাবেইহা ্রসম্পন্ন 

. ছয় যাদের. নেজোৎসহের কাহুগ হইবে । আমাদের 'লনাতন, 
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ধর্ম ও সমামলখন্েও & কথা! বলিতে পারি--এবং এই অবসাদের মধ্যে 

এইরূপ ভাব পোষণ করিয়াই আমর! সান্তনালাত করিয়। থাকি। স্পষ্ট 
কথার বলিব যে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, অথবা মৃত্তিপৃক্বা, অথবা আচারধর্ 
ইত্যাদি যে সকল বিষয় সনাতনধর্ষ্বের বিশেষত্ব এগুলির উপর সেই 
মেনলমান আক্রমণের সময় হইতে (কেবল তাই বলি কেন। বৌদ্ধবিপ্লবের 

বুগ হইতেই ) প্রচণ্ড আঘাত হইতেছে; মনে হয় যেন সনাতিনধর্মের 

ভিত্তিভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িবে । কিস্ত ভয় নাই; যিনি গীতায় শ্রীমুখে 

বালয়াছেন *ধর্শসংস্থাপনার্থা় সম্ভবামি যুগে যুগে” তিনিই এই 
সনাতন ধন্দন ও সমাভ্রকে রক্ষা করিবেন। এই যাহা কিছু দেখা 

যাইতেছে--সমস্তই কলির বিকার-_কালক্রমে এই বিকার কাটিয়া 
ঘাইবে। “ভাল”্র জায়গায় “মনা” আঙিতে দেখিয়া! ঈশ্বরবিশ্বাসী 
ইংরেজ কি টেনিমনের উক্তি মনে পড়ে-_ 
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যখন লোকের দশার মন্দ ঘটে, তখন তাহার গুণঞ্প দোষে 

পরিগধিত হয়; গরীব যদি সিনীতভাবেও অপরের ক্রটি দেখাইয়। 

দের তবে তাহার উপর “বে আব” প্রস্ৃতি কটুক্িবর্ধণ হয়; ভাগ)বানু, 

যদি অন্পের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহার মন্মগীড়াও জস্মান। তথাপি 

তিনি »ম্পষ্বাদীর* শুথ)াতি লাভ করেন । তাই প্রবাদ হইয়াছে “দারিস্)- 

দোষো গুণরাশিনাশি---এবং “তেজীয়সাং ন দোষায়* । হিঙ্গুরষণী 

ভীবনের সারসর্বস্ব পতিদেবতার অসঙ্ধ বিয়োগযাতন। পরিহ!রকল্পো- 

তথা পরলোকে স্বামীর সহ চিরসম্মিলন আকাক্ষায়-_শাস্রবাক্ে ৮ 

বক, তদীয় চিন্তার 'আত্মবিসর্জীন করিয়া, সতীত্বের পরাকার্ পরার্থনত 
করিল, ইছার ব্যাখ্যা হুইল “বৃণংস বর্বর* প্রথা । কেননা হিল. এখন 



$২ আলোচনা ুষ্ | 
পাস্তা 

, পরপদানত ভাগাহীন জাতি। এদিকে রুশবিয়ী জেনারেল লো 

সন্্ীক প্হারিকিরি* করিয়। ম্বর্গত মিকান্ডোর অন্ুগমন করিলেন_- 

জগতে ধন্য ধন্ট রব পড়িয়া! গেল। €কননা জাপানের এখন একাদশহ 

বৃহম্পতি-_জাপান সৌভাগ্যশালী। এই ভাঁবেই আমাদের দেশের 

বর্তমান শিক্ষিত সমাজ-_মর্থৎ ইংরেজী-শিক্ষািক্ষায় যাহারা গঠিত, 

লনাতনধূর্ম ও সমাজের ব্যবস্থাগুলির বিচার করিয়া থাকেন । বিজেতা 

জ/তির বা” কিছু তাই তাল, আর আমরা পদানত, আমাদের যা? 

কিছু তা'ই খারাপ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাদের এইটিই ধারণা; 

তাই হিন্দুদের বর্ণাশ্রম বিভাগকে প্জাতিধর্দ হেষ? নামে “পৃর্থীরাজপ-কবি 

ভুয়োভূয়ঃ অভিহিত করিয়া, ইহ! আমাদের অবনতির একতর নিদানরূপে 

নির্দেশ করিয়াছেন | “চাতুর্বর্যং ময্নান্ষ্ং* বলিয়া শ্ভগবান্ যাছা 

অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন; “যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত) দেশের 

কাউন্ট টল্ট্টয় প্রসূতি মনীধিগণের ও সোশিয়ালিষ্টগণের জীবনের 

চরম ন্বপ্ন) ভারতবর্ধীর যে সমাজে শৃঙ্খলার ফলে এখনো! হিন্দু 

জাতির মধে) পাপের সংখ্য। অন্ত জাতীয়গণের তুলনায় অনেক কম; 

ভারতবর্ষের যে পু) সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্যদেশের দারুণ অীবন 

সংগ্রামযুক্ক লদা'্রকে দাবানপ বলিয়। বোধ হয়; ৮* কেবল কান্ট টল্ষ 

কেন, গ্রীক দার্শমক প্লেটোর শরিপ্লাবিক্*এ এবং কোম্তেয় দর্শনে ও 

যাহার ন্যায় গমাজববস্থা। আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছে) সেই বর্ণবিভাগ- 

ব্যবস্থাকে এভাবে হেয়জ্লপে প্রতিপাদিত করা সমাহিটতধী যোগীন্্র 

বাবুর উচিত হয় নাই। হিঙুরবিশ্বাস এই যে, কাল প্রভাবে ব্রাঙ্মণ!দি 

বণ খ্ব নথ কর্তবাপথ হইতে ভুষ্ট হওয়াঙেই বর্তমান অধে/গতি ঘটিয়াছে। 
পাশ শশিশাী শর্শটীিশ্পাশ পীশীাশিটাীািটি তি 

* ডাঃ প্রযুরচ্ রায় মহাশয়রুত “বাঙ্গালী মন্তিষ্কের অপব)বহার” 

প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত । ভাঁরোর জাতিবিভ্তাগের বিষমবিক্পোধী হয়াও 

[ধু এঠকু হবীকৃর কারতে বাধ] হইয়াছেন। ইহা আমাদের প্লাঘ) বটে । 
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কি এমি রি পি সমস লি এপি পপি) 

ঘোগীকর বাবুর স্তায় অনেকেই ইহার ভিতরে একট! “ঘ্বেষ” দেখেন--ইছ। 
াচ্ণকে শ্রদ্রের প্রতি “তুই হীন, “তুই ছোট” বলিতে শিক্ষা দেয়। 
কস্ত তাহার! এটুকু তলাইয়া দেখেন নাই যে, জাতিভেদের লঙ্গে 
পর একট| বিষয়ও আছে, তাহা *অন্মান্তর বাদ”। বাহ্ধণ জম্ম 
দি শ্লাঘনীয় হয়, তবে ইহা পুর্বজন্মের সুকৃতেরই ফল; ইহজন্মে ছুষ্ঠততি 
রিলে আবার নীচযোনিতে যাইতে হইবে। এই ঘদ্দি পান বাসা 
য়, ভবে দশ্তত্বেষ ইত্যাদির অবসর কোথায়? একজন অন্টের হাতে ন1 

থাইল্লেই যদি ঘ্ণাপ্রকাশ হয়, তবে সদাচার ত্রাঙ্গণ যে ঝ্মনুপনী ব। 

অমন্তক প্রাণাধিক আত্মীয়ের হাতেও খান না, এটাও কি 'থ্বণাঃ বশতঃ? 
৮শিবনাথ শান্ত্রীর আত্সচর্রিতে আছে, তীয় প্রপিতামহদের তঁ(হাকে 
কত ন্গেহ কত আদর করিতেন; কিন্তু একদিল বালক পিবনাথ প্রপিতা- 
মছের পাত্র হইতে কিরিৎৎ খাগ্ঠ গ্রহণ করাতে তিনি আর সেদিন 

আহার করেন নাই । আমাদের পল্লীগ্রামদে আমর! নাপিত ধোব| 
এমন কি মোমলমানকেও দাদা, কাকা, চাচা ইত্যাদি সম্থোধন করিয়] 

সম্বান দেখাইয়াছি। তবে শহরে শুনিয়াছি সাহেবের হোটেলে গি্ন| 

আহারে বসিয়া পার্থ উপবিষ্ট ব্ক্িবিশেষকে দেখিয়া বাবু বলিয়া! উঠি- 
লেন, “বেটা উইল্লন্ এবার ভরাট! মার্লে- সোনার বেণের সঙ্গে এক 
নাথ খেতে বসালে!” এরূপ চিত্র দেখিক়। কোনও ব)বস্থার বিচার চলে না। 

বিবেচন। করিয়। দেখিলে জাতিভেদকে পতনের কারণ বল] কোনও 

জপেই মঙ্গত হয় না। “জয়চন্্র ও 'পৃরথীরা' উভরেট একজাতীয় 
বরং ধনিষ্ঠ সম্পর্কিত? ইহাদের মধে) পরম্পর থে তো৷ জাতিভেদমূলক 
নছে। সেইরূপ মীরু জাফর ও [িরাজ্জউদ্দোল| একই ধর্মাবলম্বী, 

তথাপি ভেদ আসিল কোথা হইতে ? পুনের মূলে একতার অভাব, তাহ! 
দত্েদুমুলক নহে। দুরাকাক্ষত। স্বার্থপরত। ইত্যাদিই অনৈক্যের নিদান। ৮ 
িনীতিক্ষে্ ইহাই সার কগাস্ 
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“একতায় স্থিতি আর অনৈকেয পতন*। 

কৰি রঙ্গলাল যথার্থ ই বলিয়াছেন-_ 

“একতায় হিন্ুরাজগণ 

স্ুথেতে ছিলেন সর্ধজন ) 

সেভাব থাকিত যদি পার হ/য়ে সিজ্ুনদী 

আঙদিতে কি পারিত যঝন 1” 

অতএব জাতিবিচারের উপর দোষারোপ করা বৃখা | বরং ভিন জাতীয়ের 

সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ এবং আহার বিহার ইত্যাদি না করাতে হিঙ্দুর 

বিশেষতটুকু এত শতাব্দীর অধীনতা সত্বেও বজায় আছে_-নচেৎ হয়তে। 
এই ভরাতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইত । 

যোগীন্দ্র বাবু “পুথীরাক্্' কানের গগ্রস্থাভাসে', দথ্ি তীয় সর্ে ও 
“পঞ্চদশ সর্গে হিন্দুপ্র ও সমাজের অনেক গলদ ঘাটিক্সাছেন, তন্মধ্যে 

কতকগুণি যে ন্যা। কথাই আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। 

আবার কতকগুপি বিষয় গ্রন্থকারের সমান্গসংস্কারব্ষিয়ে পক্ষপাতিত্ব 

হেতুক কাব্যে স্থান পাঠমাছে। তন্মধো 'জাতিধর্মঘেষ* বিষয়ে কিঞ্চিত 

আলোচনা করা হইয়াছে। সুখের বিষয়, প্রতিমাপূজা গম্বদ্ধে 

মোমলমানদের টিটুকারীর সুন্দর জবাব কবি তুঙ্গাচার্ষে)র মুখে (দশম 

সর্গে) দেওয়াইছেন। * এছাড়া আমাদের, অর্থাৎ সনাতন ধশ্বাবলহ্থী 
শান্বিশ্বীসীর, যনে আঘাত লাগিতে পারে এমন অনেক কথ! প্রাঞ্তল্লিধিত 

* এই নিমত্ত আমরা যোগীন্দ্রবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ; ধর্জটিরূপে 

যে সংস্কারকদের দলতুক্তত] তাহার সম্বন্ধে অনুমিত হইয়াছে, তীহারা তো 

ৃষ্তিপূজাকে *পৌত্তপিকত+ বলিয়া এটাও পতনের একটা কারণ মনে 

করিয়া থাকেন )-৮09158806 15906508 ০ তা, রা 

ইহাদেরই উক্চি। 



“পৃ্থীরা”। ও “শিবাজী* ) ৮৫ 

অংশে রহিয়াছে--সেগুলির জবাব চলিতে পারে) তন্মধ্যে সহমরণ 

প্রধাসম্বন্ধেও ইতঃপূর্বে কিঞিৎ বল! হইক্গাছে। কিন্তু অপর সকল 

কথার অলোচন! করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিবিহ্বত হইয়া যায়, ভাই 

এন্থরে ক্ষান্ত হইলাম । বিশেষতঃ ঈদৃশ ছ'একটি বিতর্কের জবাব 

ডাঃ গ্রফুপ্র5ন্ত্র রায় মহাশয়ের “বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার” প্রবন্ধের 

উত্তরে “'বৈদ্রানিকের তরাস্তি নিরাস” নামক পু্তিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। 

যেগুলি ন্যায়) বলিয়া ধরিয়। নিয়াছি সে সকল বিষয় প্রত্যেক 

জাতির পতনের হতিহাসেই দেখা যায়) যথ! গৃহবিবাদ মূলক অনৈক্য 
ইত্যাদি । 

আমাদের জাতিগত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে কবি মোসল- 

মানদের আক্রমণ ও ভারত 'অধিকার কল্পনা করিয়াছেন, দে 

ব্ষিয়ে তাহার নিজেরই উক্তি প্রতিকূল বলিয়। বোধ হয়। পাপের 

প্রায়শ্চিন্ত অর্থতে। পাপের সংশোধন ও দুরীকরণ ?--মাসলমান 

আসাতে আমাদের কোন্ পাপটা লুণ্ড হইয়াছে, কবি তাহ! চোখে 
আঙুল দিয়া দেখাইয়া! দিলে ভাল হইত। "পৃথীরাজ* কাব্যে সমাজের 
যে যে দোষ রুবি দেখাইয়াছেন, তাহ! শিবানীর অভ্যুত্থান সময়ে, প্রায় 

সমস্ত বর্তষান ছিল--তথাপি শিবাঝীর অভুযদয় হইল কেন? 

“শিবাজী” কাব্যের একাদশ সর্গে রামদাসস্বামীর মুখে কবি ষে 
সকল যুকিারা শিবাজীকে উৎসাহ দান করিয়াছেন, তাঁহার অনেকটা! 

পৃ্থীরাজে৪ খাটে ;.এবং দু'একটা কবির কল্পনাপ্রস্থতও বটে । শিবাজীর 

সায় পৃ্থীরাঙ্গও উৎসাহী শুর ছিলেন, একবার মোসলমানদিগকে 

সনু যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিতও করিয়াছিলেন। শিবাজীর যেমন 'স্থীবাই” 
। পৃথ্ীরাজেরও *সংযুক্কা” “গৃহিণী সচিবঃ সথী দিথঃ” ইত্যাদি ছিলেন। পরদ্ধ 

থীরাজের চিত্বোররাজের সকার মিত্রও ছিলেন-_-শিবাজীর ঈদৃশ কোনও 

/ঃ সহায় ছিলেন না। পর্থীরাজের যেঘন কনো কাপীর প্রতিপক্ষ 



৮৩ আলোচনা চতুষ্ট়। 

ছিল, শিবাজীরও জয়সিংহ প্রভৃতি রাপুত একদিকে, অপরদিগে বিজাপুর 
প্রতিপক্ষ ছিল--মথচ মোগল তখন সত্রাট্গাবে মহারাষ্ট্রের উপরও 

আধিপতাসম্পন্ন ছিল; পৃ্ধীরাঙ্দের শত্রু মোসলমানের তখন ভারতবর্ষে 
কোনও অধিকারই ছিল না। সমগ্র মহারাষ্ট্র যেমন শিবাজীর অনুরক্ত 
ছিল, আজমীর ও দিল্লী এই ছুই রাষ্যের লোকও পৃথ্থীরাজের জন্ঞ প্রাণ 
দিতে সতত গ্রস্ত ছিল। শিবাজীর যেমন সাধু রামদাস গুরু ছিলেন 
কবি পৃ্থীরাজকেও তাদৃশ একটি গুরু-_-তুঙ্গাচার্য/-__দিয়াছেন। জাঁতিভেদ 
'অহারাষ্ট্রেও ছিল, দিল্লীতেও ছিল। ধর্শভেদ (শান্ত বৈধব ইত্যাদি) 
দিল্লীতেও যেমন ছিল, মহারাষ্ট্রে তেমনই ছিল ( কবি যে শৈব ও 
বৈধঃব সনন্যাসীদের দাঙ্গা, অথবা দেবমর্দিরে দেবদাপীর প্রশ্রয় অথবা 
ঢাগ্ডালের (পারিয়ার) প্রতি ত্রাঙ্ষণের দ্বার ভাঁব * ইত্যাদি 
(পৃর্থীরাজের ) পঞ্চদশ সর্গে দেখাইয়াছেন-_সেুলিতো আধুনিক করা, 
শিবাজীর অভথুর্দয়ের পরের কথা, এসকল চিত্র "শিবাজী*তেও তো! 

( আ্গস্ত্য মুনি ইচ্া করিলে রামদাঁসকে ) দেখাইতে পারিতেন-যেমন 

পৃধীরাঙ্গেশ তুঙ্গ।চার্যাকে দেখান হইয়াছে। “পুরী রাছে” যেমন 

মোদলম।নের! হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজের নিরদ। করিয়াছে, “শিবাজী'তেও 
(পঞ্চম সর্গে এবং দ্বাদশ সর্গে) তেমনই বরিয়াছে-_ইছাতে অন্ত ধর্থীর 

চক্ষে উভয়ের সময়েই হিন্দর ধর্ম ও সমাজের মৌলিক বিষয়গুলি 
নিন্দনীরভাবেই প্রতিভাত হইয়াছে। 

অতএব মোস্লমানের আগমনে আমাদের প্রায়শ্চিতটা (কেবল 

অত্যাচার ভোগ ব্তীত ) কিরূপ হইল, তাহ! সম্যক বুঝিতে পারিলাষ 

না । কলির প্রবলত| হেতুক ধর্শের সঙ্কোচবশতঃ আমর! যে পাঁপের তোগ 

.* পরন্ত গুণবান্ চণ্ডালের প্রতি মম্মাননার কথাও তো দেখা যায় 

খা *চাণ্ডালোপি বিজশ্রেষঠো হরিভকিগরারণণ+ "মুচি হয়ে গুটি 
হয় যদি ক তবে” উত্যাদি। 



দপৃথীরাজ”! ও *শিবাধী”। ৮% 

ভুগিয়াছি ও ভুগিতেছি। সেট নিঃসনোহ | মৌমলমান ধারা সংশোধনটা 
কোন্ভাবে হইল তাহ! বুঝা গেল না । 

পূর্বেই বুলিয়াছি জগতের সমস্ত কার্য/ই তগবদিচ্ছায় ঘটিতেছে 

এই মোসঙ্রমান কতৃর্কি ভারত অধিকার অবস্তই তাছারই ইচ্ছান্ 
সংঘটিত। কবি যোগীঞ্র বাবু ইহাতে “উদ্দেশ্ঃ দেখিক়াছেন এবং 

“শিবাজী” কাব্যের অন্তিম সর্গে রামদাধ স্বামীর মুখে তাহ! বক 
০০ 0 তং 

দুক্তেয বিধির বিধি, কিন্তু লক্ষ্য তার 

চরম কণাঁণ | বৎস দেএ বুঝি তুমিঃ 

অধর্শে অসদাচারে জা।তজ্ঞাতি দ্বেষে 

মগ্র দেখি হিন্বুগণে বিশ্বপতিদেষ 

পাঠাইল মুদ।নে, অভিপ্রায় তার 

ক্তানে প্রেমে ধর্দ তার করিবে প্রচার ? 

হবে শিষ্য 5বে গুরু আদানে প্রদানে। 

শিখিবে মাধুর্ধ। প্রেম ওদ।। হিন্দুর? 

শিখানবে মানবের বাচাপাতা। ধিনি 

প্রচার ধার কথ। পূর্ব ধাবিগণ 

এক আ'দতীয় তিনিঃ অরূপ অবায়। 

বুর্ধাইবে তার কাছে চণ্ডালে ্রাহ্ছণে 

নাহি ভেদ জাততিদর্প ধর্মবিশ্বকর । 

কিন্ত মোহবশে তুলি' কর্তবা আপন 

পঞ্চপত বর্ষ তার রহি হিন্দুস্থানে 

ন। পড়িল হিন্দুশাস্্র, না লণ্ভিল জ্ঞান / 

ন! পারিল শরিখাইতে না! শিখিল নিজে? 

বিচারিল ধবংসে ভঙ্গে সিদ্ধ হবে কাজ। 



৮৮ . খ্আলোচন! চতুষ্ট়। 

্রতুত্ গরশ্ব্য লভি মঞ্জিল ব্যসনে, 
অবজ্ঞায় অত্যাচারে পীড়িল হিন্ুরে। 

প্রচারিল জাতিভেদ জেতাজিতরূপে 

ৰ শতগুণ মর্মস্দ ।--* | 

. এখানে, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে এই যে একট) “উদ্দেশ্তুগ 

মারোপিত হইল, কবি দেখাইলেন যে সেই উদ্দেশ্ত বিফল হইল- 

মোমলমানগণ না শিখাইল, ন| শিখিল--অর্থাং ভগবানের চালে ভুল 
হইল। যোগীন্ত্র বাবু বোধ হয় এট! ভাবিয়া দেখেন নাই--দেখিলে 
এরূপ লিখিতেন না । অপিচ মে!সলমানের ঈশ্বর আর আর্ধ্যধধষিগণের 
'ব্রচ্ম' (অরূপ অব্য দ্বারা ইহাই বোধ হয়) একই জিনিস নছে; “নেদং 

য্নিদমুপাঁসতে” আর মোসলমানের উপাস্ত (সগুণ ) “রহিম ও র€মান্” 

( দয়ালু ও স্যায়বান্) আল্ল। একবস্ত হইতেই পারেন ন!। ছুঃখের বিষয়, 
কবি (“পৃ্থীরাজ/” দশম সর্গ) তুঙ্গাচার্ধ্য দ্বার! ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে 

মোগলমানদিগকে তর্কে নিরুত্তর করাইয়াও ভবানীভক্ত শিবান্ীর 

গুরুর মুখে এইরূপ বলাইলেন। 

কবি আরও একটি ভুল করিয়াছেন_-এই “শিবাজী”রই *গ্রস্থা- 
ভাসে”। তিনি ক্ষত্রিয়বিনাশ নিমিত্ত পরশুরামকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত 

করাইয়াছেন ৷ পরশুরাম ত্রেতাধুগের অবতার-_ত্রেতার মধ্যভাগে তিনি 

জিসগুরুত্বঃ ধরণীকে নিঃকষত্রিয় করিয়াছিলেন। “বিনাশায় চ দুষ্কতাম্ত 
যিনি মধ্যে মধ্যে মর্ে) আইসেন, পরশুরাম তিনিই; তাহার 

গ্রায়শ্িত্ব ব। অনুতাপ-_সেটাও ত্রেত। দ্বাপর কলিব্যাপী--বড়ই 
অশোভন হইয়াছে । গ্াশিবধে পাপ আছে--রিষধর সর্প মারিলেও 

কিঞ্চিৎ প্রারশ্চিতত করিতে হয়; পরশুরাম তাদ্বশ প্রায়শ্চিত্ত করিয়। 

থাকিতে পারেন । কিন্তু বধগর্ন্িত যে হটটক্ষত্রিয়গণ, নিরীহ ব্রাঙ্গণের 
উপর অত্যাচার বরিয়াছিল, তাহাদের সমূলে ধ্রংস সাধন করিয়া! তাহার 



'পৃর্ী রাজ” গু £€শিবাজব? | ৮৯" 

মনুতণ্ত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। তাহার ক্ষত্রিয় নাশের ফলে 
ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়গীন অথবা বীর্যাহীন হয় নাই। প্রীরামচন্ত্র হ্বয়ং 

পরশুরামের পরবর্ভী-এবং পরুরামের ক্ষাত্রতেজোগর্ধ দুরীকরণপূর্ববক 

উ/হাকে বিশুদ্ধ সবগুণলম্পন্ন ধঙ্ধণে পরিণত করিয়াছিলেন । * ইহাঁরও 

ব্ছকাল পরে মহাভারতের যুদ্ধ হয়-_তাহাঠৈত অসংখ্য ক্ষত্রিয় যোগদান 

করেন এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ভারততযুদ্ধের পর অশ্বমেধ 

পর্বেও সুবহু ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ দেখা যায় এবং দ্বারকায় যদুবংশ তাহারও 

পরে (মৃধলপর্কে ) বিধ্বস্ত হয়; যোগীন্্রবাবু ব্রাহ্মণ পরশুরামের ছার] 
প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়| বরং ক্ষত্রিয় শ্রী দ্বারা জ্ঞাতিবধজনিত 

মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেই শোভন হইত ' তবে শ্রীক 

মর্তালীল! বহুদিন হইগ সংবরণ করিয়। গিয়াছেন, শিবাদীর আবির্ভাবের 

গ্রাস্কালে তাহাকে টানিয়া আনা যায না, এই যদি আপত্তি হয়। তবে 

স্থানটা “হাদি” স্থলে "বৈকু্” করিলেই তে! ল্যাঠা চুকিয়।৷ যাইত। 

[ত নষ্টের মূল তো শ্রীরুষ্জই__কেন না অর্জন তো জ্ঞাতিবধ করিতে 
নারাজ হইয়া! পড়িয়াছিলেন, ইনিই “যুধ)শ্ব ভারত” বলিয়া প্ররোচনা 

দিল্লা বিপুল কুরুকুল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু বহু ক্ষত্রিয়ের সংহ্ারমাধন 

করিয়াছিলেন ৷ ইহাতেও ক্ষান্ত ন! হইয়া অশ্বমেধে হতাবশিষ্ট বহু- 

ক্ষত্রিয়ের বিনাঁশে সহায় হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজের অতি 

বিশাল বংশটি নির্শ,লী করিয়া তবে ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। কবি 

বরং করো আড়াই হাজার বৎসর পরবর্তী আর একজন অবতারকে 

দিয়! প্রারশ্চিত্ত করাইতে পারিতেন--ইনি রাজাপাট ছাড়িয়া প্রথম 
যৌবনেই যতিধর্্ম অবলম্বনপূর্বাক “ অহিংলা পরমো ধর্্ঃ* বলিয়া থে এক 

বালী প্রচার করিলেন, ইাঁর ফলেই ভারত নিবীর্যয হইয়া পড়িযাহ্ছিল, 

হত ভাষণের কুলে করতেন পানের অমর এনে 
শ্ররণযোগ্য ; বাহুল্য তয়ে সেই কাহিনী খিবৃত করা হইল না! 



৯০. আলোচনা চতুষ্টর । 

এটা অনেকেই বলিয়৷ থাকেনও বটে। * সে যাহা হউক, পরশুরাম 

রাঙ্গণ বলিয়া এবং তৎরৃত ক্ষত্রিয়ধবংস ব্রাঙ্দণ-ক্ষতরিয়ে গ্রতিতবন্দিতীজনিত 

বিগ্রহ ব্যাপার বলিয়া! যদি কায়স্থ কবি এই উদ্ভুট দৃত্তের অবতারণ। 

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমর নাচার। তবে যোগীন্ত্র বাবু. 

কারদ্থকে ক্ষত্রিয় মনে করেন কনি!, এবং তীহার ঈদুশ জাত্যভিমান 

আছে কিনা, আমর! অবগত নহি) তাহার কাব্যে তো জাতিৎর্শন্থেষের . 

বহুশঃ নিন্দাবাদই রহিয়াছে। 

এখন পুর্থীরাজের পতন এবং শিবাজীর উত্থান সম্বদ্ধে যথামতি 

দুএকটি কথ! বলা যাইডেছে। 

শৌর্যাবীর্যা আভিজ্বাত্য ইত্যাদি নানাবিষয়ে পৃর্থীরাজ শিবাজী 

অপেক্ষা শ্রেয়ান্ ছিলেন,-শিবাজী সামান্য একজন জায়গীরদারের 

ছেলেমাত্র, শিক্ষা্দি বিষয়েও হীন ছিলেন । তথাপি শিবাজীর পরম 

সৌভাগ্যবশতঃ সদ্গুরু লাত হইয়াছিল এবং তাহার রুপায় *ভবানী/তে 

দৃঢ় ভক্তি জন্বিয়াছিল। “*পৃর্থীরাজে” তুঙ্গাচাধ্য কবির কল্পুনামাত্র-- 

এবং এই তুঙ্গাচার্যাকেও কবি এক “মনবা কল্পিতা মুহি”্র উপাসক 

করিয়ছেন--"দেবী ত্তঙ্করী” দেশমাতৃকার সাকার যুঠি--৬ভুদেব 

বাবুর *পুষ্পা্ীলি”তে এইরপ মূর্তি কল্পিতা হইয়াছেন এবং ৬বদ্কিম বাবু 

“বন্দেমাতরম্” মন্ত্রে ইহারই বন্দনা করিয়াছেন , কিন্তু রামদাসশিশ্য 

শিবাজী এইরূপ 'কল্পিত, মূর্তির উপাদক ছিলেন নাসতম্রসন্মত জাএৎ 

 দেবীমুর্তির ভক্ত ছিলেন--তাহার কৃপালন্ধ "অমি দ্বারা সমরবিজযী 

হইয়াছিলেন। পরথীরাজ় নান! গুণসম্পন্ন হইরাও ইন্ডরিয়-বিল্লমী পুরুষ 

ছিলেন না-_দেশের প্রতি মোসলমানদের লোলুপ ছৃষ্টি পড়িয়াছে, 

তখন প্রণয়ব্যাপারের প্রশ্রয় দিরার সময় লহে। সংযুক্ত! পূ্থীরাতের 

৯ রমা তিকুদম্ত এপ কা গুাপে আছে; তারা বুদেবের 
. জধির্ভারের অল্প পরেই যে ক্ষজিযকুল নির্গত হয়! তাহাই সুচিত হইতেছে। 
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শালি পা এস ছি সিসি কি টিবি কাকি কক কক রে কে 

সাক্ষ1ৎ মাতৃষত্রে় ভাতার কন্া--কবি এই সম্পর্ক গ্রান্থ করিয়াছেন । 
শীত: এই কন্যা পরিণয়যোগ! নহে। তাও আবার প্রবল প্রতিপক্ষের 

ছুহিতা | পৃথীরাজের এদিকে লাবধান হওয়া উচিত ছিল। এদিকে 
শ্রিবাঞ্ী এ সকলের অতীত ছিলেন) *৬ছুদেষ বাবুর এতিহালিক 
উপন্তান "ঙ্গ,রীয় বিনিময়ে দেখা যায়, শ্রিবাঁজীর নিমিত্ত একট! 

প্রণয়ের ফাদ কল্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে পতিত হন নাই। 

শিবাজী বথাসর্বন্থ শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করিয়! নিষ্কাম ব্রতে 

দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্থীরা যদি একটু অভিমান ত্যাগ 

করিয়া জয়চ্দ্রের ছন্দানুবর্তন করিতে পারিতেন,-জয়চন্দ্রের “রাঞ্জ- 

সায় যৌগ দিয় তাহাকে বশীতৃত্ত করিতে পারিতেন, তাছ। 
হইলে ভারতের ভাগ্যল'প বোধ হয় অন্যপ্নপ লিখিত হইত 

“মনুযময়ো মহাক্রমঃ তুর্যেযাধমও তো! যুধিষ্টিরের রাজহয়ে উপস্থিত 
থাকিয়। আত্বীয়তা দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তাহা .করা দূরে থাবুক 
তিনি জরচন্ত্রের আত্তপ্রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার কন্যাহরণ করিয়া 

বিদ্বেববহিতে দ্বতান্থতি গিমাছিলেন। খিগ্রহ ধ্যাপারে--বিশেষতঃ 

কুটকপট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে-_যেরূপ চালের প্রয়োজন ছিল পূর্ণীরাঙজ 
লে বিষয়ে সমাক্ অবহিত ছিলেন না--“শঠে শাঠাং সমাঠরেৎ* এই নীতি 

শিবানী খুনই জানিতেন। তবে শিবাদী এবিষরে শিক্ষালাতের 

স্যোগ পাইয়াছিলেন_-পূর্ববন্তী চারিশতাবী যাবৎ দেশের উপর. 
মোপলমানদের যে শাপননীতি উলিয়া ছিল, শিবাদী তাহার বৌজ 

খবর রাধিয়! শ্বীপ্্ নীতি গঠন করিধ্াছলেম। বিশেষতঃ সদ্গুকুর 

ক্ুপায় এংং ভবানীর প্রতি দৃঢ়ভকি, হেতু শিব!জীর বুদ্ধিতে নির্গত 

ষাহতে বল ও হাদয়ে অপরিসীম উৎগাহ জঙ্বিয়াছিল। তাই তিনি পরত 

শ পথ দেখিতে গাইতেন; শক্রুর বলনর্প চূর্ণিঙ করিগাছিলেন ধং 
. ছত্রপতিপদাজিমিক হইয়। যলক্ক।ষন। পুর্ণ করিতে সমর্থ হইযছিলেম । 



নই গোনা চতুষ্টয়। 
শা শিস, শি পা নিট ০ টিজি০২ ০৯ শিস স্পা 

পৃথীরাজের পতনের ও শিবাজীর অভুযদরের কাহিনী পাঠ করিয়া? 
“যাহাতে আমর! উৎধ,ন্ধ হই কবির এই সাধু অভিপ্রায় প্রশংসার, সন্দেহ 
নাই। কিন্ত প্রথম জীবনের ধূর্ভটত্ব অর্থাৎ সমাজসংস্কারের ঝৌক 

(এখনও তাহার যায় নাই। তাই সনাতন ধর্শশান্ত্রে আস্থাবান্ ব্যক্তির 

প্রতিবাদযোগ) অনেক কথ!।--অনেকট। অবান্তরভাবে--তদীয় কাবেের 

বিষয়ীভূত হইয়াছে, আমর! ঈদৃশ দু'একটি কথার মাত্র প্রতিব'দ 
করিলাম এতদতিপরিক্ত কি ও কাব/সম্বন্ধে সামান্য কিঞিৎ আলোচন। 

হইয়াছে বটে, পরন্ধ কাবেঃর উৎকর্ষ বিচারে হস্তক্ষেপ কিছুমাত্রই করা 

হয় নাই,-তবে অপরাপর হুধীবর্গ ও সমালোচকগণ তদ্বিষয়ে যেরূপ 

প্রশংসাবা7 করিয়াছেন, আমর তাহাতেই যোগ দিয়া কবিকে 

অভিনন্দিত করিতেছি। * বর্তমানে ত।হার ধর্মমত কি, আনিন। 

: কিন্তু “শিবাজী” গ্রন্থে তিনি যেক্প আন্তরিকতা সহকারে ভবানীস্তোত্রের" 

অবতারণ! করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে দেবীর একজন বিশ্বানী ভক 

ধলিয়াই মনে হয়। তাই উপসংহারে প্রীর্থনা। করিতেছি, আনন্দময়ী 

মা ভক্ত কবির জীবনের অপরাতুকাল আনম্বময় করুন । 
সিসি তি পিপি শীাশিশিটাটাীর্শাোীশিটিপিশী উপ ত পপীশিতত ০ শািশোশিসপিপিিসিসশিসসপ পি 

, .. * কবির ভাবা ও রচন1পদ্ধতি নুম্দর, শবাগ্রয়োগও হুষ্ঠ, হইয়াছে । 

. তবে গ্রন্থাভাস' বোধহয় “গ্রস্থাভাষ” হইবে; *উচিৎ।* 'নিশ্চিং' ইত্যাদি 

-কআযসীই ছাপায় ভূল | ও” এবং “ই? [যেমন কোন (ও); তার (ই) 
, ইত্যাদি ] বন্ধনী মধো দেওয়া অনাবস্তাক মনে করি? তত্তৎ স্থলে ও ও 

. "ই, কে পূর্ববর্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত করিয়৷ দিলেই চলে, ফেন ন| ও 

অক্ষর সর্বদাই হসন্ত উচ্চারিত হইয়াছে, নচেৎ ছন্রঃপাত হইত। 
৬মদনমোহন তর্কালঙ্কারও *কাননে কুন্বমকলি সকলি ফুটিন' লিখিয়। 

,খবিষয়ে জামাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । . 
৯2 



সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা--২ 

রামরুষ্ক বিবেকানন্দ প্রমঙ্গ। 

ওঞ্পচ্গল্নাঞ ভুক্্রীজ্ঞন্্য ভীলীত' 

: ৬ কাশীধাম ত্রাক্ষণ সত] হইতে 

র শীগোপীচ “পর সাংখ/তীর্ঘ কতৃক 



৬কাশীধাষ, ভারতধর্ম প্রেসে, 

শ্রীহেষেন্্রনাথ বাগচী দ্বার! 

মুজ্িত। 

প্রাপ্তিস্থান 

৮কা লীধাম ত্রাঙ্গণ সভা 

লোনারপুরা চৌরাম্তা বারাণসী 1 

নিগষাগষ পুত্তকালয় 

জগৎগঞজজ বারাপমী। 



জপ্ট৬কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণ সভ্ভ। কতৃক প্রবর্তিত সমাজ হিতকর 
্রন্থমালার দ্বিতীয় সংখ্যারূপে “রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ” প্রকাশিত 

হইল | এই গ্রন্থের মূল প্রবন্ধত্রয়ের মধ্যে প্রথমটি “সাহিত)” পুত্রের ১৩২৭ 
সালের পৌষ-মাঘ সংখ্য।য়, ছিতীয়টি ফান্তন-চৈআ সংথ)ায় এবং তৃতীর়টি 

১৩২৮ সারের বৈশ।থ হইতে শ্রাবণ সংখ)/য় প্রকাশিত হয়। “লাহিত) 

পত্রেই এ সকল প্রবন্ধের গ্রতিবাদরূপে কতকগুলি লেখা বাহির হয়ঃ 

খীগুলির উত্তর. ১৩২৮ সালের “সাহিতে” পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় 

প্রকাশিত হয়-_তাহা এই গ্রস্থের প্রথম পরিশিষ্রূপে পুনমুর্ড্রিত হইল । 
স্তারপর “ব্রাঙ্গণ সমাজ” পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে একটি 

প্রবন্ধ এঁ পত্রে “৮ রাষরৃঞ্চ পরমহংস ও তদীয় সম্ুদায়” এই শিরোনামে 
১৩২৯ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধের গ্রতিবাদ “ত্রাঙ্গণ 

সমাজ” ও “কারন্থ পত্রিকা্র বাহির হয়-_মেই প্রতিবাদ দুইটির উদ্ভর 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিত্তর কাব্য-ব্যাররপ-স্ার-তীর্থ ও শ্রয়ুজ বাবু 
প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী এই মহোদয় ছয় কতৃক যথাক্রমে পত্াঙ্মণ সমাজ” 

পত্রের ১৩৩* সালের ভাদ্র ও পৌষ সংখ্যার প্রকাশিত হয়। 'বরাঙ্গ 
সমাজের এই তিন প্রবন্ধ এতদ্গ্রস্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টূপে পুনম 
হুইল। উত্তর হইতেই প্রতিবাদ প্রবন্ধ সমূহের প্রতিপান্ত কথ! গুলি হার- 
গম হইবে--তাই এসকল প্রতিবাদ এই গ্রস্থের অন্ততুক্ত কর হইল ন|। 

 পুনসুর্িত প্রতে)ক প্রবন্ধে কিঞ্িৎ কিফিৎ সংশোধন ও সংযোজন 

কর! হইল। | 
 “সাছিতে। ও '্রাঙ্ষণ সমাজ” পত্রে মদীয় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত 

হইলে বহু বক্িই জগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া নমাজের হিতকয়ে 



2/৪ 

এগুলি পুস্তকাকারে পুনঃ প্রক1শের নিমিত্ত অন্থরোধ করেন। স্বামী 

বিবেকানন্দ সম্বনীকঈ প্রবন্ধ দুইটি ( এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ) 

হিন্দী ভাষ।য় অনুদিত হইয়। “মর্যটাদ1” নামক পত্রিকাক প্রকাশিত হয় 

ইভাতেও প্রবন্ধগুলির গ্রন্থাকারে পুনঃগ্রচারে সমধিক উৎসাহ জন্মে । 

পরিশেষে ৮কাশীধামন্থ ব্রাঞ্মণসভ| কতৃক প্রকাশতার গৃহীত হইলে এই 

গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প কার্য পরিণত হইল। 

আমার পক্ষে পত্রক্ষণসমাজ” পত্রে প্রাগুক্ত যে ছুই হহোদর 

প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, অপিচ, যাহাদের নিকট হইতে এই 

'সকল প্রবন্ধ গ্রস্থাকারে পুনঃ প্রচারার্থ উল্লেখিতান্ত্যূপ উৎসাহ লাভ 

করিয়।চি, তাহাদের সকলেরই উদ্দেস্তে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপিছ 

করিতেছি । 

__কিরূপে এবং কি উদ্দেপ্তে ৬ রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ 

সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহ! প্রবন্ধাবলীর মধোই 

পরিদৃষ্ট হইবে__এন্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্তক ৷ ইতি 

৪৫ নং ছাঁউস কটরা, র 

৬কাসঈীধাম। ভ্ীপরনাথ ছেবশন্দণ:। 

| লক্্ীপৃর্িমা, শকাবাঃ ১৮৪৬। 



ভিজ্জীহা পল্তিজ্জ্ছেলস 

আশামে বিবেকানন্দ ।% 

আল্র (১০২৭ ) ঠিক ২০ বৎসর হুইল, স্বামী বিবেকানন্দ গৌহাটি 

শহরে সদলবলে আগমন করেন) এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়! 

৬ কামাথা) দর্শনান্তে শিলং ধান এবং তথা হইতে প্রহার হইয় 

পুনন্চ দু-এক দন এখানে থাকেন , তখন গৌাটিতে সেন্সাস্ আফিল * 

ভিন_১সঠ মাফিসে কাজ কারতাম। তাহ বিবেকানন্দের দর্শনলাভের 

স্াসাগ ঘটিয়াছিল__শিলং যাওয়া-আলা। উভয় কালেই তাতার সঙ্গে 

আমার আলাপ ঠহয়াছিল। 

১৩৯৭ সালের ম€াবিষুব সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ধের স্বামী 

বিবেকানন্দ গৌহাটি শহরে আগমন করেন। সঙ্গে অনেক পুরুষ 

এবং দু-একজন স্ীলোকও ছিলেন" তাহার অননীও নাকি ৬ কামাধ্যা 

দর্শনার্থ এখানে আসয়াছবেন । তাহাদের অব্থানের 2 একটি 
পেশা পপ শপ্পীশিীশিশিশাশাপীপপাশী টা তীক টি লতি 

৬ “সাহিত্য পত্রে পিক হইবার জন্ঠ যখন ৬রামেশ্্র্ুশশার করিবেদী 

মহাশয়ের পত্র কয়েকখ।নি পাঠাই, তখন ৬ সুরেশ সমাজপতি মহান্ম জিত্তাসা 

করেন, ঈদৃশ আরো চিঠিপত্র আছে কি না? উত্তরে লিখি, যে সকল চিঠি 

আছে, তাহার লেখকগণ সৌভাগ/ক্রমে জীবিত--তবে ৮ম্বামী বিবেকানলগ 

গৌহাটি আদিলে ঠাহার সঙ্গে যে সকল ধালাপ আলোচন| য়, তাহা লিপি- 

বন্ধ করিয়া প্রকাশার্ধে পাঠাইতে পাৰি-কিন্ত সে সব স্বর্গীয় স্বামীজির তেমন 

গৌরবঙ্জনক না হইবার কথা-_বিশেষতঃ আমি কাহার “ভক্ত'ও নহি । ইহার 

উত্তরে সুরেশ বাবু লিখিয়াছিলেন, '* * * আমি বিবেকানন্দের পরম ভক্ত 

বটে, কিন্তু আর কাহারও অভক্ত হইবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। 

ইহ্াও কৌধ.করি বিবেকানশ্দেরই শিক্ষা | সে যাহা তউক প্রবন্ধটি পাঠাইবেন । 

1সাঠাস্তে আমার অভিপ্রান্ন আপনার জালাইব | ** *' প্রবন্ধ বাহিত? 
প্রেহিত হইল 'কিন্ত হায় ন্ুরেশবাবূর অভিপ্রায় হইতে ইহা বঞ্চিত হইল। | 

দ্র), 

০ এটি পতি পীশিপপাশ পরি 



১৮ রামকৃফণ বিবেকানন গ্রসঙ্গ | 
8 মাটি পি এ পা পি পপ ০৯ ৯৯ ০৯ ৯৯ প৯, পিপি জব আক 

্পপসপসসসপ পক পা তা ২7২ বসি পাপ পস্িসি 

স্থরৃচৎ “বাঙ্গলো? ঘর দেওয়া! হয়--এবং গৌহাটিছ্ছ সর্বসাধারণ হইতে 

চাদা সংগ্রহপৃর্বক তাঁহাদের আহার ও যাতায়াতের বায় প্রদান 
কর! হয়। 

বিষুব সংক্রান্তির পূর্বব দিবস অপরাষ্ জনৈক ভদ্রলোক সহ আমি 
এঁ বাঙ্গলো। ঘরে যাহ । বারান্দায় একথানি টু্ের ইপর একটি গৌরব 
'গেরুয় ধুতি ও গেঞ্জি পরা” লোক একাকী বসিয়া অ।ছেন-_ঢুলগুজি 
খুলোমেজো» পান চবাঃয়। ঠোট লাল হহয়াছে; দোখয়া মনে করিলাম, 
ইনি বোধ হয় ম্বামীজং কোনও “চেলা” তইবেন। ইঞার পৃবের 
স্বামীজির ছা দেখয়াছিলাম বটে, কিন্তু বড় ড় ছুহটি চোখ ছাড় 
এই মুক্তির সঙ্গে, ছবি দেখিয়। যে মূষ্ঠি কল্পলা করিগাভলাম, ভাতার নিশেষ 
কোনও সানৃণ্ত দেখিতে পাঠ নাই '* সেযাহা হ টক, হঠাকেই জিন্তাসা 
করিলাম-স্বামীজির সঙ্গে দেগা করিতে আসিয়ছি--দেখ। হইবে কি 17 
ইনি ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন--তা, আপনাদের কি কথা আছে বঙুন।, 1 
তথন বৃঝিলাম, ইনিই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গী ভ্রলোকটি 
আমার পরিচয় (দলেন ৷ তখন নান! রূপ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল 

কথায় কথায় উঠিল--মামাদের প্রাচীন সভ্যতার কথা। 
* এখানে একটি অবাস্তব কথা বলিতেছি। যতদুর স্মরণ হয় স্বামীজির 

কপালে একটা দাগ-_কাটার চিহ্ন-_যেন দেখিয়াছিলাম ; কিন্ত কাহার ছবিতে 
একপ কোনও দাগ দেখা যায় না। ত্ঠাার জীবনটরিতেও এই দাগের কথা 
আছে (স্বামী বিবেকানন্দ-শ্রযুত প্রমথনাথ বস্ত্র. কৃত ২৮ পৃষ্ঠা)। তবে 
ছবিতে দাগটা থাকা কি ভক্তগণের অনভিপ্রেত বলিয়াই ইনছা নাই? 
চরিতাখ্যানেও কি এরূপ হস্তাবলেপ ঘটিম্বাছে ? 

প' এস্কংল ইহা বক্তবা যে, এতদিন পরে শ্মরণ করিয়। লেখাতে অনেক 
কথাই লিখিত পারা গেল না--যাহা লিখিত ভইল, তাহাতেও ঠিক এইরূপ 
ভাবাতেই উক্তি প্রত্যুক্কি হইয়াছিল, একথা সাহস করিম্না বলিতে পারিব না। 
তবে 'মন্ম' এইকপই ছিল এটুক্ঠ কলিতে পারি | দিন-তারিখ ছবহ ঠিক না . হইতে, পাবে, কেন না আসার কোনও 'ডায়েরি' নাই। 



বি হী পরিচ্ছেদ | ১৯ 
পিসি সপ সপিপিজি 

পিতা 

স্বামাজি বলিলেন, “বোদ্ধ-ুগের ৃ্ধে এদেশে গ্বাপত। শিল্পের উৎকষ্ঠ 

নিদর্শন ৫তমন পাওয়া যায় না।” আম বণিগ।ম, “কেন রামায়ণ 

মহাভারত প্রস্া ততে কও টৎকৃ্ট সোধ প্রস্াতর বণন। পাওয়া যাহতেছে।* 

ভান বলিধেন”-“ও সব অতুধক্রপারপূর্ণ বর্ণনা তার পর 
প্রসঙ্গত; বলিলেন--“এই যে আপনার গলায় পৈতা* এটাও 

পারপীকদের কাছ হইতে পাওয়া গিয়।ছে।৮ আমি বলিলাম “দে কি, 

উপবীত শোধনের যে বেদমন্ত্র আছে-তাতে 'বজ্ঞোপবীত' শবডিও তে। 

স্পঞ্ক রাহমাছে!” [তান বপিলেন-_-“লাক্ছা। এ মন্ত্র পড়ন তো ?” 

পাঁড়পাম, যক্তোপবীতং পরষং পবিস্রংখ হতযাদ। তথন বলিলেন, 

“দেখুন, এ মন্ত্র প্র ক্ষণ্ত ) ইহার শব ও ছন্দঃ আধুনিক" আ'ম একটু, 

উতধ্োোঙ্গত হহয়াহ বধিলাম_-*ত। হ'লে স্বামী, আপনাতে আর 

দয়াননো * কোনও প্রভেদর দেখিতেছি না) এরূপ অবর্থায় ফোনও 

তর্ক চলিতে পারে না» ফলতঃ প্ররূপ আলোচনার এঁপানেহ বাধ! 

পর়িল--মার কোনওরূপ “তর্ক বিতর্ক" তাহার সে আমার হয় নাই৷ 

অতঃপর মারও কিছুকাল কথাবান্তী হইল--মৰশেষে জানা! গেল 

স্বামীছি পরদিন সংক্রান্তিষ্ডে (খুব সম্ভব) কামাথ]া দর্শন করিবেন 

এবং তৎপরদিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাবেন । 

সঙ্গী ভদ্রলোক্টীর সহিত পরামর্শ করিয়া আমর কয়েকজন 

মিলিয়। নির্দি দিনে বশিষ্টাশ্রমে গেলাম ! আশা ছিল, স্বামীজি 

সদলবলে সেখানে যাইবেন--তাহার সঙ্গে কথোপকথন হহবার যথেষ্ট 

সময় ও সুবিধা পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে বড়হ নিরাশ 

হইতে হইল-কোনও কারণে তিনি মেদিন বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে পারেন 

নং 1. স্ষুমনে শহরে ফিরিয়। আসিয়া শুনিলাম, স্বামীজির বহতা: 

হউকেছে। ক্র্জগকিতে বক্ততার জায়গায় গিয়া দেখি। লোঙারণা,, 
দিসি শণাশাপশাশীপিসিশি স্পা সি শািশপ শিপ পপ কপ পিপিপি কিস 

& পাক্কাব ৪ ব্যালে আব্যসমান্ধের প্রবন্ধ ক যি বান রত । ॥ 
্ 



২ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
চর টি 

কা্িপাস্াসিপ ৯ ০ গচিস্পাসমিলা স পাপা লা পি শাস্তি পাপ সিসি 

এই ভিড় ঠেলিয়া তাহার নিকটপত্তী 2ওয়া তখন অসম্ভব হৃহ 
ধাড়াহয়াছে। শুনিপাঁষ হ হতঃপুর্বে সভায় প:গত (পরে মহামহোপাধণায 
দীবেবাচার্ মহাশয়ের সঙ্গে ন। কি স্বামীর সংস্কৃত ভাষায় কি 
/কখোপকথন হইয়াছিল; সকলেই তাহার সংস্কত আলাপে পক্ষতা দেখি 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 

আম যখন গিয়া জনতার পশ্চান্তাগে কথমপি ঈাড়াইতে সঃ 
হইলাম, তখন সভ] নিশ্ত-__স্বামীজ দণ্ডায়মান হহয়া বন্তংতা দিবে 
না, বাসয়াহ ছ'চারি কথ; এানবেন ! 1তনি বারংবার বলিতে লাগলে। 
“একটা প্রসঙ্গ তুলুন_ কোনও প্রশ্ন জগ্ঞাস। করুন, তদখলতনে কি 
বলিতে পারি ।” কিন্তু মদত জনগণের মধে) কেহ্হ অশ্রসর হহ 
কোনও প্রশ্ন করতেছেন না দেখিয়া তান | [জজ্ঞাস। করিলেন *সে 
ভট্চাজ্জি কোথায়?” একজন, “৬ট্চাঞ”র সঙ্গে স্বামীজর সেহ দিনে 
তর্কবিতর্কের কথা বোধ হয় শুনয়াছিলেন, তাহ, বুঝতে পার 
উত্তর দিলেন_-“উনি বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়াছে» তখন কিস্তুথো 
“ভট্চাজি” জনতার অন্তরালে--দাড়া দিবার অবস্থায় না থাকাতে 
চপ করিয়া রহিয়াছিলেন। সেযাহা হউক-__এই প্রপ্নোত্তরে সভা 
নীরবত। তঙ্গ হইল--তাই অপর একছন এ সময়ে বলিলেন,_-“আতি 
বিচার উপলক্ষ) করিধা কিছু বলুন 1” 

তছুত্তরে স্ব(মীঘ্ধি যাহা বলিলেন, তাহাতে জাতিভেদের উপকারিত 
প্রথমতঃ প্রদর্শন করিলেন) অবশেষে হহার সঙ্গে থে স্পস্্ীম্পংহ 
বিচার জড়িত রহিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে বহু বলিলেন সেই সময়েই হ্হ 
কথা তাহার মুখ হইতে শুনি) (১) 'হাড়িধশ* (২) 'ছতমার্গ, 
থন, “থুলিল বাক্যের দ্বার না লাগে কপাট--'জাতিবিচার” ছাড়ি 

. শানা প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল । এই জাতিটা একট! জড়পদার্থ, সে? 
চর সময় হইতে, একই ভীবে চলিয়াছে-_'রেধামায়পি ্ষণরাদামনো 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২১ 
সি স্টিস্ ি ১ পারি লা ৯ পিপি ৯০ ৯ ৬৫ সা সপ সপ পা 

পাস 

বন্মনঃ পরম্। ন কাতীঘুঃ প্রন্মাঃ,--এট। কি ভাল? এইরূপ জড়তার 

দেশ চ্ছল্প গইতে বসিয়াছে-_বুদ্ধি খাটাহয় একটা কিছু কর-_না হয় 

বড় দবের একটা চুরি ডাকাতি কর--তবুও বুদ্ধি খুলুক, ইত্যাদি ইত্যাদি 

বনু কথা বলিলেন । তীহার সেইদিনকার বক্তৃতা শুনিয়াই স্বামী 

বিবেকানন। সঙদ্ধে আমার পূর্ব ধারণা বহুল পারবস্িত হইয়। যায় 

তাহার “চিকাগো+ বন্ডুতা অথবা অপর যে সকল বজংতা পাঁড়িতে 

পাইয়াছলাম, তাহাতে মনে ভইয়াছিল, ইনি একজন বেদান্তবাদী 

ধর্মপ্রচারক ৷ কিন্তু এ দিনকার বক্ত.তায় বুঝিললাম যে, ধর্প্রচার একট! 

*খোলস, মাত্র-:ভিতরে স্বতন্ত্র ভাব॥ জাতিটা তাহার মতে নিদ্রিত-- 

এট জাগি চঠুক__উঠিয়া একট। নাড়া-চাড়া। দিউক) খান্ধাখাগ্য বিচার 

ইত্যাদিতে তাহার মতে সমগ্র জাতিকে সঙ্ববন্ধ হইতে দিতেছে না, সেট! 

উঠিয়া যাউক, ইত্যাদি । প্রকৃত ধশ্মবরু! জাতিটার উপর একট) মোহের 
আবরণ দেখিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা কাঁরবেন বটে-_কিস্তু জাতীর 
বৈশিষ্ট যাহা! আছে, তাহা দূর করিয়া দাও, “না হয় একট বড় দরের 

চুরি ডাকাতি করিয়া বুদ্ধি খোল” এইরূপ উপদেশ কখনও দেন না। 

অতঃপর শ্বামীজির শিলং যাত্রার পূর্বে আবার ছই দিন বকতংত। 

হয়। সেই দুই বক্তৃতা ইংরেজীতে নিয়মমত বিজ্তাপন দ্বারা বিষয় 

নির্দেশপৃর্বক প্রদত্ত হয়। প্রথম দন প্রনৈক বাঙ্গালী প্রবীণ উধ্ষীল 

সতাপতি হন-+মপর দিন আসাম ভ্যালি ডিভিশনের ক।মশনর মিঃ এ, 

পোর্টিপ্রাস্ বাহাছুর সভাপতি হইয়ছিলেন। একদিন বিষয় ছিল 

শণ8780110786100) 0 ৮0৪ 93০0] এটা। খুবই শ্মরণ আছে। কিস্ত 

অপর দিনের বক্তার বিষয়টি ঠিক্ ন্মরণ নাই? তাহাতে “ঘ। স্পর্ণ। 

লযুজা সথায়া” ইত্যাদি উপনিবন্ধাক্য ছিল হহান্বারা অনুমান হর 

। *স্৪৫৪7৮৪ | 11) [00180 1169? এইরূপ একটা বিষয় ছিল ।$ ৫ 

| * এই অনুমানের একটা কারণ আছে। স্বামীনির বক্তৃতা লা 
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তাহার বক্তৃতা শ্রনিবার জিনিস চিনা কি হৃমিই আও 

কি স্থন্দর আবৃত্তি__কি সুষ্ঠ, শবযোজ্না , বিশেষতঃ প্রথম দিন হা। 

দেখিয়া “বিবেকানন্দ বলিয়। ধরিতে পারি নাই-ত্তাহার সেই পাগঘ 

সেই আলুখেল্লা দেখিয়| মনে তল, *ই। : নিই সেক স্বামী বিবেকানলা- 
যার ছবি পুর্বে দেখিয়াছি ।” তাহারা বক্ততার রীতি ছিল পায়চারি করি 

ঘুরিয়। ঘৃরিয্লা! বলা, যেন যাত্রার দলের অধিকারী । ত্ীগার উজ 

বিশাল নেত্র, সশ্মিত সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল * এও এক দেখিবা 

জিনিস। ফলতঃ আজ বিশ্ব বংসর পকেও যেন সেই মুর্তি চো 
ভাসিতেছে-সেই কণ্ন্বর কাপে বাজ্িতেছে। সাধে ফি আমেরিং 

ক্ষেপিয়াছিল ? 

এই ছুই বক্ততার দিন অনেক সাহেব বিধি সভান্ত 5ইয] স্বামীন্তি' 
বক্তৃত। শুনিয়া ঘন ঘন করতালির ঘ্ার। হৃদয়ের আনদ্দোচ্চাঁস পরিব্যহ 
করিয়াছিলেন। 

অতঃপর হ্বামীজি শিলং চলিয়া যাম। 1 সেগানে তীহাও 
অবস্থ/ন ও অভার্থনার জন্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ চাদা তুলিয়া 'ছালেন 
সেখানে একদিন মাত্র বক্তা তইয়ন্ছেল। তারপর শ্বাসকাশে অভিভূত 

উকীলদের নৈঠকখালায় ; জোন জাহিল তাহাতে নাকি কেহ কেন 
ই 'বক্ত তায় ঘৃতন কিছুই নাই-পূর্বে প্রেদত্ত বক্ত তারই পুনরাবৃত্তি 
'করা হইয়াছে__মুখস্থ শক্তি খুব অন্ভুতই বটে।” মাদ্রাক্তের নটেশান প্রকাশিত 
স্বামীজির বক্ত তাবলীর এ বিষয়ক বক্ত তাতেই '্া সুপর্ণা' শ্লেঃফের উল্লেখ 
ও তরজঙ্ছ৷ ছছে। 

& শুনিয়াছি, চেহারার চাকৃচিক্য বিধানার্থ নাকি ম্বামীজি গঠিসেরিন্ 
ব্যবহার করিতেন । 

শি ম্বামীজির শিলং যাওয়ার, কয়েক মাস পরেই আমিও সেন্সাসের 
কাজে শিলং গিয়াছিলাম__এব+ ত্রত্য বনধুবর্গর প্রমুখাৎ তাহার কাহিনী 
'খ্নিয়াছিলাম- তাই ব্ধাঞত তু'একটি কঙ্থা লিগ্ছিতে সারিকা). রি 



ছ্বিতীপ্ন পরিচ্ছেদ । ২গু 
৯ পা লাস লস্ট পোসমিলসমিস্টি ২ পা বাসি পি লা পি তাসমিলাি এ পট রসি পসরা 

হ্টগ্াা পড়াতে বক্তভা দিতে পারেন নাই, টধঠবখি আলোচনা আ্বপ্তই 

ইইবাছিল। লোকপ্রিয় শামনকর্তী (সার) হেন্রী কটন চিফ, 

কদিশনর ছিলেন। তিন ম্বমীজির খুব তত্বধান করিয়াছিলেন । তিনি 

সভায়ও যথেষ্ট প্রশংদাবাদ করিলে, স্বামীজি বক্ততারত্তে বলিলেন 1--. 
“তীর্থস্থান পরিভ্রমণ সর)াসীদের কর্তব্য, ভাই কামাখা। ভুইয়া! শিলিঙে 

আলিয়া! এস্থানেও হেন্রী কটনের স্টার সাধু পুরুষ রহিয়াছেন-- 

ভাই ইচাও একটি তীর্ঘ--তীর্থীকুর্বন্তি লাধবঃ .* ইত্ার্দি। শিলং » 

শহুরে পাঠা খুব শন্ত', আতার্ষ)। বস্তপ্ন মধে। মাংসলস্তারই সমধিক 

থাকিত--একদিন তাহাতে কিছু ত্রুটি ঘটাতে লঙ্গীরা না কি ক্রোধ 

প্রধাশও করিয়াছিলেন । শিলং হইতে ফিরিহার কালে বোতলে 

বোতলে পনুকুয়া* পাথেয়দ্বরূপ আনীত হইয়াছিল । এই সকল কারণে, 

বিশেষতঃ জনৈক নিষ্ঠাবান বৈষণবমতাবলম্বী ভক্তলোকের একটি প্রশ্নের 

উত্তরে স্বারমীজি আকটা 'মগ্লীল কথা বলাতে, * শিলঙে অনেকেই তাছার 

উপর বীতশ্রন্ধ হইযাছিলেন । নদীরা ভাজনখাটের বৈদ্য গোম্বাদিবংশীয় 

জনৈক অতুচ্চপদদ্থ কম্মচারী বিবেঞানঙ্গা অভর্ধনাক্ধ চাদা দিয়/ছিলেন 

বলিয়। পশ্চাত্তাপপ্রন্ত হঠয়। এ্রকদিদ না কি উপবালও করিয়াছিলেন | 

শিলং হতে ফিরিয়া দ্বামীআী গোৌহাটিতে ছুই তারিদিন অবস্থান 
করিক়াছিলেন। এখারও তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বহক্ষণ আলাপ 

* সেই তদ্রলোকটি এবিংয়ে ঘানা (ষম্তাতি ) লিখিয়াঞ্চেন, তাচা উদ্ধত 
হইল £_-% * * কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি "নামকপ মিথ্যা” বলিয়া উঠিলেষ। 
আমি তাহা শুনিষ্বা বিনীতভাধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “যদি তাভাই তয় 

তধে, 'নিত্যলীলার' অর্থ কি? এই কথা শুনিবামাঞ্জ স্থামীজি ফোথে 

(িশঝ। হয়া তারম্বরে বলিয়! উঠিলেন '& নিতালিঙগ আর এ নিহ্যযোগি 

টি? তাহা আমি জাসি না।' বলাবাহুল্য, এ বিষম কুকি ভনিযা আঙ্গি 
শু আমায় সঙ্গে সঙ্গে ৪9 দাদা প্রভৃতি অনেকেই মন্চাহত হইলেন। 
& € ৪ উত্তধ দিবার অন্ত যখন আমি উত্ত। তখন ৪৬ দাধা আমা 
লইয়া হার বায়ার, গেলেদ। ছি 



২৪ রামকৃঞ বিবেকাননা প্রদঙ্গ । 
পিপি সপ্ন শী পাশিনপ আত পসপিসস্পিসস্পিতি ও সপ পা পর িস্পীসিপা এ ০ ২ পা ১ ও লা সিটি পপির 

শি শ্পিলী পা 

করিয়াছি্াম। একটি “রুমে? তিনি ও আমি নির্জনে বসিয়। কথা বার্তা 

বলিয়াছিলাম--তিনি অকপটে এবং অত্যন্ত অমায়িক ভাবেহ আলাপ 

করিয়াছিলেন । হাপানিতে বড়ই কষ্ট পাহতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞামা 

করিলাম, “ম্বামীজি, শুনিয়াছি যোগীদের শ্বাসের টপর অধিকার জন্মে 

এ দেখিতেছি শ্বান আপনার উপর আধকার করিয়া বসিয়াছে! হহার 

অর্থ কি?” ঠিলি উত্তরে মার বলিলেন--“ভট্চার্জ মঠাঁশয়, বল্ব, বল্ব ।* 
আমি আর বাড়াবাড়ি করি নাই-_কিস্ত নে মনে যাহা ভাবিলাম-_ 

ভাহা (যখন স্বামীজ্িকে বলিতে সাহসী হই নাই, তখন ) এস্কলেও 

না বলাই সঙ্গত । 

কথাপ্রসঙ্গে তাহার আমেরিকার কাজের বিষয় টখাপিত হইল। 

তিনি 'বলিলেন--*সেখানে এমন করিয়' আসিয়াছি ষে, এখন ধে কে 

গিয়া ক'রেকর্ায়ে বেশ থাকৃতে পারৃবে, মণৌ বসমুৎকীর্ণে সুত্ান্তেব+ ) 
খিয়সফিষ্টদের কথা উঠিল; আমি একটু প্রশংসাই করিলাম-__“এ'রা 

সেই আমদেরই শাস্ত্রের বু কথ। প্রচার করিতেছেন ৮ উত্তরে শ্বামীজি 

যেন একটু উত্তেজিতভাবেট বলিলেন,-_“সাহেবের। আমাদের উপরে 
সব বিষয়েই কত্ৃত্ব করিতেছে, আবার ধর্মবিষয়েও আসিয়া গুরুগিরি 

করিবে, এটা আবি মঙ্জিতে পারি নাল * আমার আীননের এক 
৬০ ৮ শপ পতি শিপন 

& এই কথাটি আমার কাছে বডই ভাল লাগিয়া্িল_-১৯১১ অন্দে 
ময়মনসিংহ সাহিতাসম্মেলনে যখন শ্রীযৃত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে 
একত্র কয়েকদিন অবস্থান করি, তখন একদিন ঠাহাব কাছে এবিষয় উল্লেখ 
করিয়াছিলাম, এবং 'বিবেকানশ ঠিকই বলিয়াছেন" একূপও বলিয়াহিলাম । 
হীরেন্ছ্ বাবু ্ববং খিয়সফিষ্ট দলের একক্ন নেতৃস্বরূপ। ন্িনি বলিয়াক্িলেন__ 
"সাহেবের গুরু হইবে কেন ? তাহাদেরও তো নেতা আমাছেরই “মহাত্মগণ ।' 
প্আমি বলিলাম, মহাত্বারা এদেশে কি লোক পাইলেন না যে, অলকট 

_স্লাভাট-্ষির স্বন্ধে ভর করিলেন ?" উত্তরে বোধ হয় তিনি এই বলিয়াছিলেক-_ 
রঃ পম ছগত্যাগী কাজ করিবায় সমর্থ লোক জামাদের দেশে কোথায়? এঁদের 
-স্থার! ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সমগ্থ জগতে তত্ববিভার. প্রচায় হইতেছে 



ভ্বিতীযর় পরিচ্ছেদ । ২৫ 
এ সস্টসদরদ্্সি পা্িি পাি পাস পিসি ১ তাস ত৯ পি শা সপাসমপাস্স্বি পাপ সমস 

উদ্দেশ্য ছিল--বেদাস্ত দ্বারা ওদেব জয় করা বহু সাণেব বিবি দ্বার! 

পাঁ টেপাইয়াছি।” কপায় কথায় তাহার “চিকাগে” বক্তংতার সমন্ধে 

আলাপ হইল ' বলিলাম, “শ্বামী কত আপনার গুরুদেব ৬নামরুক 

পরমঠংদ তে প্রতিমা অচ্চনা করিয়া চরম সিদ্ধিলাভ ক্রয়া(ছালন । 

আপনি তাঃঠকে চিকাগো বক্তায় কিরূপে একথা বলিলেন, [0100 

10101) 5787770 1121253 91 ০1712 001093০070০ 017 

14০৪] ০11771801 যৃষ্তি পৃক্গাটা কি *ঘ ০1287” স্বামীজি'বলিলেন, 

'আমি '* "ঘর ৪1৪: বলিয়াছলাম? আমি বললাম আমার তে যেন 

তাই মনে হয়। তিনি বলিলেন *ঠাহলে “ঘ 10৪-0৪০1৪, 01891 

অর্থ ১০0৬187 এই আমি “মীন্ত করিয়াছিলাম * আম বলিলাম “তা 
ভ+জে 501৪ না বলিযা সোক্জান্বঙ্ছি 1১০) ববিলেহ তে! 

পারিতেন?” অতঃপর এ বিষয় মার কথা চলে নাঠ|* 

আব৪ বন কথ। হইল-_সব শ্ররপও নাই_-দু-একটা কথা € উপরে 

টল্লেগিত ছাড়া ) মনে আছে তাহা নানা কারণে প্রকাশযোগা নছে.। 

তবে পূর্বের ঠবঠকী বক্চ 2 শুনিয়া যে ধারণা হইয়াছিল, এই আলাপের 

বারা তাতা দুট়ীভৃত হইল। মনে তইল যে, এই সন্নামীর সাজপর! 

লোকটি যেন মেষচশ্মাচ্ছাদিত এক্টটী কেশরী ! 
আলাপাবসানে বিদায় গ্রণের সময় তিনি .ফ্রঞ্চ নভেল+ ছুএকপানি 

পাঠাইয়া দিতে পারি কিনা জতন্ঞাসা করিলেন; তদর্থে কমিশনার 
পপর সত ৮০ ৮০ পাশপাশি শী ও শি পিসী পপিপিপাশী শিপ পিপিপি এপাশ শপীপপপপলা তি 

আমাদের দেশের অনেকেও এদের প্রতি অদ্ধাবিশ্বাসের আধিক্যবশত: উপকৃত 

হইতেছেন।” 
€& *ত্যের অন্থরোধে এখানে বলিতে হইল যে, আমার শ্যতযনথমারেই 

আমি তাহার বক্তৃতার এ বাক্যাংশটি উদ্ধত করিয়াছিলাম । ইদানীং প্রকাশিত 

কাহার এ বস্তায় কথাটি এ ছাবে আছে "ঢা? 05501650115 

টিবি ০1 92000 72171105001) * ৮ % ০০09 10%/ 14698 ০ 

১4০080০  শ্টা ০ম" আছে, '5182৮" নহে । এই 4190%'ট। স্বা 
কিরপে বঝাইতেন, জানিনা ) 

কক 



চা বামতৃষ ফিবেফাননর প্রসঙ্গ ৷ 
ারসক-৪৬ ০৫. ০ এসএসএস এত ৯ সিসি ২2৬৩৯ 5 সি ৫৯৫৯৯ লাস টি পি লাস পাশ একি ৫ ৯ পাস্মিি তিক তে পোস্ট ছি রো রি কস্ট ট্রি এলপি পা এছ ২৮০ 

পোর্টিরস্ সাছেব নিকটে চিঠি দিয়) লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্ধু তিনি 
তাহা পাঠাহয়াছলেন কফি না ইতাাদির খবর আর নেহ নাহ । একজন 

ঈল্লযাসীর “ফ্রেঞ্চ নতেল+ পাঠের স্পৃ৮াট। আমার কাছে তত ভাল 

ঠেকে নাছ । | 

আসামে ম্বামী বিবেকানন্দের পরিভ্রমণস্মতি আমাদের পক্ষ হইতে 

বিবৃত কর! হইল । এ সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বৃতিও এ স্থলে আলোচনা- 

ঘোগা হলে করিতেছি । 

বেজুড় মঠে প্রত্যার্ত্ত ভইয়া তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসামের গল্প 

করিয়াছিলেন ; *** কামাখ্যায় তন্ত্রমান্ত্রর প্রাধান্য হল্লথ করিগ্বা 

বলিলেন--“এক “হক্কর” দেবের নাম শুন্লুমষ তান ও অঞ্চঙে অবতার 

ঘলে পৃজিত হন ' তুন্ধুম তার সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ই *হচ্কর' দেব 

আর শঙ্করাচার্য; একই লোক কিনা বুঝতে পারিলাম না । তবে লোক- 

গু'লকে দেখিয়া! বোধ হহল ত)ারী_-সম্ভবতঃ তাস্ত্রিক সন্প)াসী কিংবা 

শ্রাচার্ষে।রহ সম্প্রদায়বিশেষ ৯ 

ধাহার৷ জ্ঞাতসার, তাহারা এইটুকু পড়িয়া শ্বামীজির গবেষণার 

প্রসার দর্শনে ঝ্স্তত হইবেন, সনোহ নাই । আসামে বৈষফবধশ্মের 

প্রচারক মহাত্স। শঙ্কর দেবের নামটি "হষ্চরঃ দেব এই তুচ্ছভাবে উল্লেখ 

করা কতদুর সমীচীন, তাঙাও বিবেচ)। কোথায় কায়ছ্ছ বৈষ্ণব গ্বৃহস্থ 

শঙ্করদেব। আর কোথায় ব্রাঙ্গণ বৈদাস্তক সন্প)াসী শঙ্করাচার্গ)।। জানি 

না তিনি কার কাছে শঞ্করদেবের কথা শুনিয়াছিলেন, এহং ফাহাদের 

দেখিয়া "তানী” বোধ করিযাছিলেন। ফলতঃ ইহ! বড় আশ্চর্যের 

এবং আঞ্ষেপের বিবয় যে, ধম্মপ্রচাঞ্টক বলিয়া বথ]াত স্বামী বিবেকানন্ন 

আসাম অঞ্চলের এহ স্থবিথ্যাত ধন্মগ্রচারকের প্রক্কত তথ্য অচুসন্ধানকছে 

৯ জীযু প্রমখনাথ বন্ধ পরষীক্ধ "স্বামী বিবেকানপ-এর্থ খণ্ড ১*২৪-- 
২৫ পৃষ্ঠা । 



তৃতীর পরিচ্ছদ । ২৭ 
শস্স িলীসটিতীসা স্পা ২ মল লাস্ট সি স্টিল বি তা পপি লি পপি ও লি সিসি পির 

বেগনও গ্রধদ় করেন নাই; তাছ। রে জিনি জানিতে লা যব 

তীহাত্হই জাতীয় একজন মহাপুরুষ পাচ শত বৎস পৃকে এই কামরূপ 

আঞ্ঃলে কি এক প্রবল ধর্শান্দোলন করিয়া! গিয়াছেন । জ্রীচৈতম। ধেক্ুপ 

বঙ্গদেশে আপামর মাধাণের তিতার্থে হরিনাছ সংলীর্ভন প্রবর্তন করিয়া 

গিয়াছেন। তাহাকে আশ্রয় করিয়াই যেমন বঙ্গাঠিত পুটিলাভ 

করিয়াছে, এট যভাত্াও তাপ কীত্তি রাখিয়। পিয়াছেন' পার্বত্তা 

জাহীয়েরাও আজ তীছার প্রদর্শিত পথে চলি হিন্দুধর্ণের গণ্ভীর ভিওয়ে 

্সতেোঃছ--আলামীভাষা তারই স্বরচিত খীব্ধন ভাঙনা (নাটক ) 

পভ়তির দারা পাবপোধিত হইয়াছে । ও 

স্বামী বিবেকাননা সন্ধদ্ধে মবিশেষ আলোচনা করিবার বাসল। রহিল) 

তুত্ভীজ্ম স্ন্িজ্জ্েক 

স্বামী বাববানন্দ । 

শামী বিলকানন্দ্-সম্ব্ধ আলাচলায় হক্ষেপ করিয়া পুর্বে তাহার 

গুরু ৬বামরুষ্জ পরমচংসদের সম্ভান্ধ কিখিঃৎ বঙিব। 

বামরুষঃ পরমভংসব জ্রীবনচরিক পাঠ করাল প্রতীত হয় টি চার 

পূর্বাজান্মর বড় তপস্ত! সঞ্চিত ছিল। বাল]াণধি: জগনদ্বিষয়ে তীতার 

একট? প্রবল আকর্ষণ দেখ| যায় । বিশেষতঃ “চানা! শ্ামতাং গেছে 

যে'গন্ষ্টোইভিজায়তে*--পরয় ধন্মনিষ্ঠ পিতা, ্চিশল: মাধবী মাতা, 

প্রাক্তন পুণ।ফলেঠ লাভ কবিয়াছিত্নে। গ্রক্কে দেবতা গ্রতিঠিত 

ছিলেন -ভক্ষিপঠকারে তদীয় পৃজার্ঠা হইঠ। সাধু ল্যাীর একটা 
স্পা তিশপতপাশ পেগ শাসপিপপীী পাতি এপ ৮ স্থপ | 

. ঞ্চ যাহারা শঙ্করদেবসন্ন্ধে বিস্তারিত জানিতে সমুংস্তক, সাহারা বঙ্থদেজীয় 

কারস্থ সভা হইতে প্রকাশিত্ত শ্রীযুতত উমেশচ্র দেব-প্রণীত "শঙ্কায় মো; 

্রন্থখ্ানি পাঠ করিতে পাবেন । 



২৮ রামকৃক বিবেকানন্দ গ্রসঙ্গ | 
চে 

আড্ড। 9--তাার বাড়ীর নিকটে জনৈক ভক্ত গ্হস্থের অতিথিশালান্ন 

ছিল-_-তিনি এঁ স্থানে গিয়া সতত সাধুসঙ্গ করিতেন । লেখা পড়া না 

শিথিলেও ম্মরণশকি দেখা যায় বেশ ছিল-_পাঁধুদের মুখে যে সকল 

শাশ্বকণ! * ও যারা হতাদিতে যে সব গান শুনয়াছেন, তন্তাবৎ যথেষ্ট 
মনে রাখিয়াছিলেন । 

তারপর ভাগাক্রুমে হ!তার সঙ্গে ৬কালীমন্দিরের সেবার সহকারী 

হইলেন। প্রাণটি প্রাকন স্থরুাতিবশতঃ সরল ছিল-_লেখাপড়ার-_বিশেষতঃ 
এ যুগের পাশ্চাত।গন্ধি শিক্ষার দ্বারা চিত্তরত্তি বিকৃত হয় নাই। তাই 
অনন্যমন! তইয়। জগদম্বার অর্চনা! করিতে পারিয়াছিলেন। ফল শীঘ্বই 
ফলিল--ভগবৎসাক্ষাৎকারের জন্য বাকুলতা আসিল । শ্রীভগবানে চিত্তের 
প্রগাঢ অভিনিবেশ হইলে যাঁভ। হয়, শাতা আমরা ধবচবিজে দেখিতে 
পাই । এখানেও সাধনপথের প্রদর্শক গুরু, টত্তরসাধক “ঠোতাপুরী, 
'ব্রাঙ্মণী'--ইতাদি ঘুটিতে লাগিলেন সাধনার সনাতনপদ্ধতিতে কাজ 
করিয়া তিনি আধাত্মিক উদ্নতি লাভ করিলেন, তাহাতে সনাতন পর্শ- 

সাধনের টপায়গুললর যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল । যখন সাকারোপাপনা ও 
সনাতন সাধনপথ অসার বলিয়া থুষ্টান ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় হিন্দু- 

সমাজের উপর আঘাত করিতেছিলেন, তখন এই রামকৃষ্ণ পরমহংসের 

অভুদর় সমাজের কলগাণর্ধে ই ঘটিয়াছিল। তাঁতাব অহনিশ অনন্যচিত্ত 

ছইয়। প্রীকগদম্বাব পাদপদ্সে মনোলিবেশ, ভগনছিষয়িবী কথা ভিন্ন 

প্রসঙ্গে পরাত্মখতা। কামিনী ও কাঞ্চনে অনাসক্তি, বালকের স্যার 
আশ ০৮ পপাপ্পপাপা ৮৩ পপ শিপ ০০ টি পিশ্টপশ উিশাটি শিশিও ০ 

€ রামকৃষ্ণ। ৮ * * আমি মূর্ধোত্বম | 
একজন তক্ক। তা ঠ'ঞ্জে আপনার মুখ থেকে বেদ বেদাস্ত-_তা ছাড় 

আরো কত কি-_বেরোয় কেন ? 
আররামকৃষ্ণ। (সহান্তে) কিন্ত ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে 

(ক্কোমার পুকুরে ) সাধুরা যা পড়েতে। বুঝতে পারিতাম। যে | 
জীঞ্রীরামকৃফণকথামৃত ৪র্থ তাগ-_-৯২ পৃষ্ঠা । 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ২৯ 
লি লিড পা পাটি তা ০৯ তে পি পা লস চাছি পাপা লাখ পাসমিবান্দিীসিলরসিরাসি পাটি পা্িলাসটিপস্পিশসিশাসপসিল ৯? ০৯ পসিপাাসিলাছি ৩৯ পিপি পা এ পিতা পাপ পসপিস্পসি পা লী পি পা পো লস তি সি পাস পি 

দরলত|, হতগাদি অপন্যসাধারণ অবস্থা দেখিয়া হিন্দুর ত কথাই নাহঃ 

ধারা সনাতনপথ পরিত্যাগ করিয়াছকেন, ভাহারাও বযুদ্ধ হইয়া 

গেলেন--মনেকে পুনশ্চ এ পথে ফারিয়া শযাললেন | 

বণ বাসমণির কালীবাড়ীতেও নানা সাধু সন্যাসী চজ্জনের সমাগ 

হত; উহাদের কাছ হহতেও নানাতব ভিন জ্ঞাত হহতেল। এহকপ 

বালো ও সাধনাবস্থার সাধুসঙ্গ এ.ং গুরু ও উত্তর সাধকের [নকট হইতে 

তিনি অধথায্ম জ্ঞান আহরণপূর্ক% নিজের সাধনলব আঁভজ্ঞতাঘ্বার। গুলি . 

আয়ন্ত ক'রয়া সরল ভাষায় থে সকল উপদেশ দিতেন, তাহা শঠি অযৃঙগ 

জিনস_এ সকল রাও [হন্দুসাধারণের আতিশয় উপকার বাধিত 

হইয়।ছে। 

তাহার কাছে আ.লয়া যাভারা উপকৃত হহয়াছেশ, তন্মধ্যে এমনও 

ছু'একজন ছিলেন, ধাহার। ঈদৃশ অপর কোন সাধু মহাত্ম। দেখেল নাহ্ 

বালয়াহ বোধ হয় তাহাকে অবতার বলিয়৷ খাাপত কারতে লাগলেন । 

৮র।মচক্র দত্ত মহাশয় তম্মধে) প্রধান ছিলেন । এতদ্বারা রামরফ 

পরমহংসের অনিষ্ট সাধত হহল। বালকের স্থায় সরলম্বগাব পরিম্ংস 

অনবরত এঠ "অবতার* ভাবে সংভ্তিত হইয়া পরিশেষে |নজেকে যেন 

তাহাহ মনে করিতেন--শেষ অবস্থার যে সকহা কথোপকথন “কথামত 

প্রতৃতিতে লিপিবদ্ধ রাহয়)ছে. তাহা! হহতে (ভক্কের অতুযু বাদ বর্জন 

করিলেও ) আমরা যেন হহাই দেখিতে পাই। শ্রীশ্রাগগদন্থায় একান্ 

নির্ভরশীল ভক্ত ও সাধক রামকুষ্দেব বার বছর দ্যান্দা্জ অতি কঠোক 

তপস্তা দ্বারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা এই “অবতার” পাঞ্জাতে 

ইত ক্ষরিত হইতে লাগিল-_ পরিশেষে তিনি দুশ্চিকিৎস্ত ব্যাধিগ্রন্ত 

(হইয়া সংবসরকাল অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দেছত)াগ করিলেন । 

কেবল যে তাহার নিজের অনিষ্ট হইল এমন নহে, তাহার সাধনার 

জীবন যে সবৃষ্টান্ত ঘাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া ছিল--শেষে, কতকটা 



৩৬ রামকুফ বিবেকানন প্রসঙ্গ । 

“অবতার” বলিয়।হ হউক, ব। পীড়াগ্রস্ত বালয়াহ হউক, তিনি তাহার 

পুরী বনের সেই আদর্শান্রযায়ী ভীবন যাপন ঝরিতে পারেন নাই-_হছাতে 

সন্রঠাস বা অবধুত আশ্রমের সমুন্নত ভাবের (কিছুঢ খর্ব হহল; তাহাতে 

সমাজেরও কাঞ২ মনু হহল।* তবে এটা বরং অতি .সামান্তা, কিন্তু 

ঞহ 'অবতার'বাদের দ্বারা প্রোৎ্সাঠিত হুহয়! কওগ্থানে যে কত 'অবতার' 

দেখা দিতে লাগলেন এবং কত টদ্ভট আচরণ ও 5পদেশ দ্বার! ষে 

সমাজের কি পর্যস্ত আনু করণে প্রবৃত্ত হহলেন, ভাহা যাহারা পৃর্ক- 

বঙ্গের কোনও অবতার (বশেষের কথ, নাবশেষ অবগতও মাছেন, তাহাদের 

শি পোস্ত হ পি লা পোস্ট পস্টিসছি পি লাস্ট পাস্টিপাসপস্মিশি পাটি 

আনায়সেঠ হদয়গম হহবে। 

পরস্ত পণমছংস বামরুষেের “অবতারবাদ*ট! প্রথমতঃ তেমন জমাট 

বাধে শাহ | শক্রীা-পামতঞ্ তত জীবনচারত অথবা অক্ষয়কুমার সেন- 

রা6৬ কাবে) অবারবাদের কথ। থ|কিণেও সাধারণে এ কথ। শিযের 

গুক্রস্বতি মর মনে করিয়াাছল। এহ অবতার-বাদের অবতারণ। 

দেখিয়াহ বোধ হয়, রামচগ্রাদত্র-কৃত জাবনচরিতথা।ন পরিব্রাজক শাকফ- 

প্রসরন ছাপাহবার জন্ত (নয়াও ভাহ। প্রকাশিত করিতে নিরস্ত হন, 

(কন্তু যখন স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো। ধশ্ম-সন্মেলনে বন্তৃত! দিয়। 

হঠাৎ লোকসমক্ষে মধ্য মার্তণ্ডের গ্যায দীপ)মান হয়! প্রকাশত্ত 

হহয়! পাঁড়লেনঃ তখন রামক্কঝ-তক্তগণ অবাধে মনের সাধে গুক্রর 

মহিম। কীত্ঁন আরম্ভ কারয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন সম্বকধেও 

তখন নান। কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল। 

এতক্ষণে আমরা আমাদের প্রবন্ধের নায়কের নিকটে উপস্থিত 

হুইলাম। স্বামী বিবেকানন্দ একজন অতি বড় লোক। অকশ্মাৎ 
সপ সপে স্পা ০৮ পাশে াশিশালাশীসীীশীটীীশিিত তি শি শপ পীপিশীাশিশীশোশীতিট পস্পিী শী ািপপপিস্পীশাশি পাটা াসপিপাও তা? 

& ষথা, স্ত্রীর সেবা গ্রহণ-_ 
রামকৃষ্ণ । * * আদার দাঠা( ভজনেব শ্রীতীমা'), পান হাত কুলায়ে 

নস ৯ " জরিশীরামকৃ্। কথাযৃত--৪্ জাথ ৯, পৃ! ॥ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩২ 
কস্ট তাপস সি পিপি পপস্মি সি লাখ রস লা পি পাস ০৯ 4 7 পি পা পন বাসটি পা পাপ তি রশ ্ পমপস ত তস্ স  পস াটসবসস লি এ 

ছঠলেও যখন মামরা তাহার প্রথম বার্তী পাঃলাম _চিহাগোর পন্ম- 

মছাসগায় তাহার বক্তত] পাঠ ক'রলাম_-তধনই বু ঝলাম, এ বাক্তি যে-সে 

(ক নহেন' অদম্য সাহলঃ দঢ় অধ্যবসাম, হংরেজী ভাবায় অমামান্ত 

আপিকার, জগতের ধর্মমতগুলিতে অ.ভজ্ঞতা, বিশিষ্ট বাগাতা) ইতাদি এই 

এক ব্যাপারে স্চিত হঈয়। পড়িপ । বিশাল চীন সামাজ্/কে পরাতৃত 

কধিয়া ক্ষুদ জাপান যেমন সঠপা মামদের নিকটে এক পরাক্রান্ত রাজ] 

বলিয়া প্রতিভাঙ্। হহয়াছিল--বিবেবানন্দও-_ যে পাশ্চাতা তুভাখ তইতে 

মিশনার'রা আসিয়া এদেশেব সনাতন ধন্বের নিদ্দাবাদপুর্বক খ্রীষ্ট ধর্মের 

স্থুদমাচার প্রচার কারহছিলেন--সেহ পাশ্চাতা। দেশে গিয়া সমস্ত 

 মতাতগতের লালা ধন্দীললঙ্ীন সমবেত ধশ্মমহ[সভার বশত দিয়া 

বিজরযালে। বিভূষিত হইয়া আমাদের নিকটে এক অহি মহান্ পুরুষ সংহ- 

বূপে আপিভূণত হইলেন । সমগ্র ভারতে তীগার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল-_- 

নানাদিশ্েশ হহতে তাহার নিকাটি অভিনন্দনপঞ্জ প্রেরিত হইল। তারপর 

জাপান যেমন রুধিয়াকে পরাভূত করিয়া সমধিক গৌববান্থিত হইল-_ 

বিবেকনন্দও যখন আমেরিকায় ও ঠংলগে বেদান্তধন্ম গ্রচ/ তথ! অনেক 

শ্বেতকার় নরনারীর গুরুরূপে পুজা! লাভ করিয়া বলেশয হইলেন 

তখন এ দেশের লেক তীশাক্ে লমধিক আদরের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে 

লাগিল। তিনি দেশে গ্রন্যাবত্ত হইয়া ভারতবর্ষের যে যে স্থানে উপস্থত 

হইলেন, সর্বব্রঠ রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভে আপায়িত হহলেন। 

জাপানের গৌরবে যেমন সমগ্র এশিয়া গৌরব বোধ করিয়াছে 

বিবেকাননোধ বিভ্রয়লাভে তেখমি ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের 

সমুদয় হিন্দু গৌরবানুভব করিয়াছে । তারপর আপান সম্বন্ধে যাহ।, 

(বিবেকানন্দ সমবন্ধেও তাহাই--শন্ততঃ সনাতনধর্মবিশ্বাীর কাছে--ঘটি- 

চি ৷ জাপাগের গৌরবে আমর! তই স্বীতবক্ষ। হই না কেন--এখর 

দেখা গেল এটা এক পাশ্চাত্য একান অনুকরণে গঠিত--প্রাচ) 



৩ রামকুষ। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
০ 

০%ল 

স্টিম পরি পিসি পা সি পো সতিস্টিলাঈি পাখি পািনসিসমপস্িতাসছি, পিট ি৭ ৫৯ ০৯-তাস্পি সলাত পপির ৬ পোস্ত পিসি 

আপাত্মিকত'-বিলঞ্জি --চাকচিক।ময় সভাত'। পরিণামে যে কি তবে, 

তাহা ভগবান্ঠ জানন; জাপানীরা আপনাদের স্থার্থমান্ত্র ফোলআনা 

বুঝে-_-এ'শয়াবাসীরা এঠিয়। দীড়াক্, এমন র্পনা আপাততঃ উঠাদের* 

মথে) মোটে দেখা হাহতেছে না। এই যুদ্ধের সময় যে স্ল মাল 

জাঁপান ভারতবর্ষে চালাহয়াছে__তাহাতেই এরা কতদূর প্রবঞ্চক দেখা 

[গিয়াছে এবং এহ সকল দেপিয়া শুনি জামরা হতাশ ভহয়াছি। 

প্রোজ্জল ময়ুখমণ্ডিত মার্গডের বিষ্বে আপাতদৃষ্টিতে বাশাচ্ছটা 
ৰ্যতিরকে অপর (কছু5 পাবদৃষ্ট ১য় না_-পরস্ত কে।নও ক্রমে কিবধনাল৭ 
অপশ্ত হহলে যেমন তাহাতে ৩ৎপাতস্চণ্ ভীষণ কৃষ্ণগহবখরা [ও লক্ষিত : 

হয়--সেহরূপ স্বামী [ববেকানন্দ যখন পাশ্চাত।দ।গ্রজয় করিয়া ভারতে 
প্রতাবৃত্ত »হগ্গেন, ক্রমশঃ যখন তাহা হহতে বিদ্রয়র আববণ সবিয়। 

যাতে পাগিল, তাগ্গাকে আমাদের মধ্যে দে.খতে পাৎলাম, এখন তীহার” 
ভিতরফার ভাব আমব। ' পনেক্ট। ধারতঠে পা গল।ম, বুঝলাম সনান 
বর্ণাশ্রম ধশ্পের উপর লগুড়াবাত€ থেন ইহার প্রচ্ছত্র আতগ্ায়। কথাট। 
ক্রমশঃ পারস্কার করিবার চেষ্টা কাঁরব। প্রথমতঃ ধরা ধাঠক, বিবেকা- 

মন্দের স্গঠাসগ্রহণ । * অর্থাৎ [তান যে নামে নিধেকে জগদ্থিথাত 
এপ পাপী শপ শাপিপ পেশা িস্িীশিপপীপিতিশপসা শিপন পপ পাট শা) 

$& প্রসঙ্গত; একদিন স্বগীয় স্যার গুক্দাস সন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে স্বামী + 
গবেকানন্দ সন্দন্ধে আলাপ হয়_7( বৈশাখ ১৩২৩; হাওড়ার শঙ্কর মঠের । 

শ্রীযুক্ত পরমাননাপুরী মহারাজও সেখানে ছিলেন )। স্যার গুরুদাস বালয়াছেন, ষে 
যখন বিবেকানন্দ আমেবিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন, , 
তখন কেহ কেহ | শ্তার গুরুদাস নাম বলিয়াছিলেন_-কিস্তু তাহা খুব ম্পঞ্রূপে 
নে না থাকায় উল্লেখ করিলাম না] আসিয়া! তাহাকে ধিবেকানশ্দের অভিনন্দন-. 
সভার সভাপতিত্বে জন্য অনুরোধ করেন ' তিনি তখন বলিয়াছিলেন “আপনারা !. 
যদি শ্বামী বিবেকানন্দ' না বলিয়া 'নরেন্্রনাথ দত্ব' বলিয়া তাহাকে অভিনন্দন) 
দেন, তা হ'লে আমি সভাপতি হইতে পারি” খ্হারা আসিগ্লাছিলেন, হারা ; 

ভাব গতিক বুঝিয়া সরিয়া পড়েন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধীহারা সতর্ক . 
সাবধান--ঙাহার! পূর্ববাবধিই বিবেকানলোর পরিচয় পাইয়াছিলেন। ্ 

| শ” এই নাম সন্বন্ধেও বেশ রহমত আছে। শ্্রযুক্ত প্রমথনাথ, বনু রি 
(কিল, প্রণীত *ম্যামী বিবেকানন্দ (২য় খও__সর্কশেষ পৃষ্ঠায়) আছে--*ঠাহার,. 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ? ৩৩ 

করিক়্াছেন--সেই নামের তিনি কতট। অধিকারী । তিনি রামু 

পরমহুংস হইতে স)সে দীক্ষালাভ করেন। সেই দীক্ষার ইতিহাসটুকু 

৫ই-. | 
“এই সময়ে. একদিন শ্রীরামরঞ্জদের নরেজ্জাছি কয়েকজন যুষক 

ভক্তকে নিকটে ডাকাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা ভিক্ষাপাত্র হযে 

লইয়! ঘারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রস্তত আছেন কি ন1? তীহায়। 

তাহার বাক্যে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া! তৎক্ষণাৎ পল্লীমধো 

স্িক্ষার় বহির্গত হঈলেন এবং ভিক্ষালক অন্ন শ্বহস্তে পাক করিয়! তাাকে 

নবেমন করিলেন। তিনি এতদর্শনে বুঝিলেন--তীহারা প্রকৃতই 

বৈরাগ্যবান্ ও নিরহষ্কার, এবং অতিশয় হষ্ট হইয়। তাহাদিগকে শ্বংস্তে 

গরুয়া প্রদান ও সন্নযাস ধর্ধে দীক্ষিত করিলেন ।” 

(প্রীযুক প্রমথনাথ বস্-ককৃত *ম্বামী বিবেকানম্দ* ১ম খণ্ড ১৩৯ পৃঃ ) 

এই লমগনেণ অর্থাৎ মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব যখন পরমহংস ক্যান্সার রোগে 

পীড়িত হইয়া কাশীপুর বাগানে অবস্থিত) তিনি তখন “অবভার/ | 

সৃতরাং তাহার কার্ধে/র উপর কার কি বলিবার সাধ)! পরস্ত, পূর্বেই 

(লিয়াছি, আমর! 'অবতারস্থে। আম্থাবান্ নহি--পিচ ঈদৃশ উদ্তট 

অন্ষ্ঠান ছার! সমাজের অনিষ্ট সংলাধিত হইয়াছে। বিবেকানন্দ কায 

দস্তান ; কার়স্থেরা শুদ্র-'সংশুদ্র' ; ইদানীং ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার 

যু বিবেকানন্দ নাম হইয়াছিল, তাহা াহার গুরুতাইয়েরা কেহ জানিতেন 

[কারণ স্বামীজি আমেরিকা যাত্রায় অব্যবহিত পূর্বে এই নাম গ্রহণ 

₹রিয়াছিলেন। ইন্তংপূর্ব্বে তিনি পরিচিত লোকদের হাত এড়াইবার জগ 
গনেকবার নিজনাম পরিবন্তন করিয়াছিলেন । কখনও নিজকে 'বিবিদিষানক” 

কখনও “গচ্চিদানজ্্' কখনও বা অন্ত কিছু বলিয়া পরিচয় দিতেন । অবশেষে 
এখতড়ীর রাজার একান্ত ব্্নরোধে “বিবেকানন্দ? নামই বজায় বাখিয়াছিলেন |” 
বার! বেন বোধ হয় 'বিবেকানশ? এই নাম বামকৃষপ্রদত্ত মছে।, অপ্ডি 
ই হে ব্যোরধয শাাও জনক গর পা বর | 



৩৪ বামকুফ বিবেকানন্দ গ্রসঙ্গ ৷ 
টিএযারাারিার হাত 

কিন্ত সেই দাবি কতটা বিচারসহ বলিতে পারি না 1* বিবেকাননোর 
অভুদয়ের পরেই উপনয়নের বাড়াবাড়ি হইয়াছে_ কিন্তু শ্বধর্শে প্রকৃত 

আস্থাবান অতি কম কায়স্থই এ দলভুক্ত হইয়াছেন । 1 সেযাহা! হউক, 
উপনরনাদি সংস্কার নাই, ব্রদ্মচর্যযাদি আশ্রম নাই, তথাপি ন্যাম? ধঙ্শে 

দীক্ষিত হইয়া! গেলেন! 'অধিকারী' "অনধিকার, বিচার, *সন্স+ 

দীক্ষার শান্তাঙ্থ্যায়ী পদ্ধতি ইত্যাদির কথা নাই ভুলিলাম । রামকৃষ 

একদিন ভিক্ষা! দেখিল্াই *বৈরাগাবান “নিরহস্কার+ স্থির করিধ। 

ফেলিলেন! কিন্তু তিনি তো হ্বয়ং নিজনাম রামকৃষ্ণ পরিত্যাগ 

করেন নাই-_কেন ন। ইহাতে 'অভিম।ন” হয়। (রামচততর দত্তকৃত 

পরমহংসদেবের জীবন বৃত্বান্ত-_-৩য় সংস্করণ ৩২ পৃঃ জষ্টব্য)। কিন্ত 

বিবেকানন্দ, 'শ্বামীঞ্ি” সাজিয়া গেরুয়া! পরিয়া রাজরাড়ার মাথায় পা 

দেওয়া তে। অল্প কথা, ব্রাঙ্গণকে পর্যযস্ত শিষ্ত করিয়া, তাহার দ্বার। 

পদসেবা করাইয়াছেন । (তু্টান্ত 'ম্বামিশিষ্য সংবাদ” গ্রণেভা )। & 
০০পপস্পাপপ৯৮০ ০ পপ িাশাশীশীপশিশী সি পাপী পপি শীল পপ পিল বশী পপি পপপপ পিপিপি পাপা পিস ০ শপ পিস আই 

* সিষ্টার নিবেদিতার লিখিত স্বামীজির সহিত ভ্রমণকাহিনীতে আছে : ৩. 
“বত্বমান বাঙ্গালী কায়ন্থেরা যে প্রাক মৌধ্য ক্ষত্রিয়জাতির বংশধর, এ সম্বন্ধে 
তাহার দৃঢ় বিশ্ব্স ছিল।” (স্বামী বিবেকানন্দ ৮৩৭ পৃঃ) জপিচ কোন মি 
গৃহিধী স্বীয় পত্রে 'দাষী' লেখাষ আপত্তি করিয়। তিনি তাহাকে ক্ষত্রিয়া বলিয়া 
*দেবী" লিখিতে উপদেশ করিয়াছিলেন । (ন্বামীজির পত্রাবলী ১ম তাগ পৃষ্ঠা ।) 

প' মণিপুরী, কাহখড়ী, কোচ, তিপ-রা প্রস্ততি অনেক জাতিই “উপবীত- 

ধারী" ক্ষত্রিয় সাজিয়াছে--ইহাতে “ক্ষাত্রযত্ব' খ্যাপনপুর্ধক উপবীত গ্রহণ স্েমন 
€ীরবাজজনকও রহে নাই। বৃদ্ধিমান্ কায়স্থগণ অবশ্যই এইটুকু বুঝিয়াছেন 

& এই বিষয়ে তিনি ভ্াহার কোনও ভক্ত আমেরিকান স্ত্রীলোককে 
রি প্রিয়মস্-এই প! ছু'খানা বোধ হয় শখানেক রাজবংশীয় 
ব্ক্ষি কর্তৃক ধো়ান মুছান হইয়াছে ও পুজা! পাইয়াছে" (স্বামী বিবেকানশ 

' চতুর্থ ভাগ ৭৪৩ পৃষ্ঠা )। “একদা আহারাদির পর শরত্বাু ( শিষ্য চক্রবর্তী) 
- সাহার (গর স্বামীজির ) পঁদসেবা করিতেছিলেন 1৮ খী ্ৎ* পৃষ্ঠা [ভবিষ্স্থে 
এই “স্বামী বিবেকান্শ' এন্থ বিঃ? জঙ্গর যাঁরা কুচিত হইবে] 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 1 - ৩৫ 
ির্্পিস্পস্র বসটস্মতিলীাস, এ জাত লাস সপ ৯০ পাস্টিপীস্পর সিপ সপা ভলা সপ স্পস্ট সস পাস্তা স্পা 

[রপর জাতিভেদট। যে একট, কাম্ন নক, এটা কেব্ল মুখেই বলিয়াছেন, 

শাহা নহে, বনৃচ্থোক্রমে যাকে তাকে উপনয়ন প্ররানপুর্বক *দ্বিজ" 
বানাইয়াছেন । নীলাম্বর বাবুর বাগানে শিল্গবার। অনেকগুলি পৈতাক় 
যোগাড় করিয়! বলিলেন__“* * * আব ঠাকুরের (অর্থাৎ রামকৃ 

পরমহংদের) জন্ম দিন। যে নব ভক্ক আজ এখানে আম্বে, শাদের 

সকলকেই আল পৈতে পরিকে দিতে হবে । দ্বিজ্জাতি মাত্রেরই উপনয়ন- 

ংস্কারের অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল । এরা সব 

ব্রাত) অর্থাৎ পতিত্-সংস্কার হয়ে গেছে বটে। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, ত্রাতা 

গ্রায়শ্চিন্ত করিলেই আবার উপনন্ধন সংক্কারের অধিকারী হয়। আজ 

ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি_সকলে তার নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। * ক”? 

তারপর এ ভাবে পৈভ। পরা হইলে, বলিলেন-__-“কালে দেশের নকলকেই 

বাহ্মপপদ্ববীতে উঠিয়ে নিতে হবে? ঠাকুরের ভকদদের তো কথাই নাই? 

হিন্দমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই.” ইহদি (বিঃ ৮০৪--৫ পৃষ্ঠা) 
আর ব্রাঙ্গণদের প্রতি শ্ব।মীঞ্জির কি অগাধ গ্রেম! তাচার অভিধানে 

ব্রাহ্মণ শব “হুষ্ট পুরু” ঘর! অভিহিত | স্বামীজি এই “5৯ পুরুত'দের 

সম্বন্ধে বলিতেছেন “এস মানুষ হ9। প্রথষে “ছষ্টপুরুত' গুশাকে ভুল 

| করে দাও । কারণ এই মন্তিম্ববীন লোকগুলে! কখন ভাল কথা শুন্ৰে 

“লা__-তাদের হৃদয় শৃঙ্ঠয়। তারও কথন প্রসার হবে না) শত শহ 
শতাব্ধীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম) আগে তাহের 

নির্খুল কর। এম মাগুর হ31”* মান্রাজী বন্ধুদের নিকটে |লখিত 

ইংরেজী পত্রের বাঙ্গালা অনষাদ (পত্তাবলী নং ৩-_ প্রথম ভাগ ১৬ পৃষ্ঠা) 
০. পে শস্পাা নাট পপি শা শা পি ০ শিপপাপপাীী ০০ পপি সা 

পপ পাপে শি 

ও বিবেকানন্দের এই ত্রাঙ্গণনেধ 7 অন্ভচরাদির হ্ছনর়ে কিন্ধপ ক্রির! 

টারতেছে, তাহার উদাহরণ দিতোছি। “উপাসনা” পত্রিকায় একজন “পতিত 

ররাক্মণ" নামক কবিতা এ. ভাবে আন্স করিয়াছেন_€ ১৩১৫ জজ শে 

রে তরাঙ্গণ তোর! 'শোন্ ওই প্রসয়োহ শেব দলোছধান তারি শেখে 
দিকে আাছে-: 



৩৬ রাষক্ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
সম পরস্পর ০ পর ক লো 

পুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে 
বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন 

রুট পাচ্চে।” এ নং (৮) মাঞ্রাজী শিবের নিকট লিখিত ইংরেছ 

. পত্রের অনুবাদ--৪৯ পৃষ্ঠা | ্ ্ 

"আর পুরোহিতের দলকে এমন ধারা দিতে হইবে যে, তাহার 
যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলা্টিক মহালাগরে গিয়া 

গড়ে-_খাঙ্গণই ছটন, সরযাসীহই হউন, আর যিনিই হউন। পৌরো- 
হি, সাযা্িক অত্যাচার একবিন্দুও বাহাতে না থাকে, তাহা করিতে 
হইবে” ইত্যাদি মাজ্জরাজীদের প্রতি) খঁ নং ১১৬৪ পৃঃ 

আলমতিবিস্তরেণ। | 

এই গেল ব্রাহ্মণের প্রতি পেটের ভাৰ। * অক্রিয়ের প্রতি ভাব 

অন্রূপ, বোধ হয় রি প্বজাতি। বধির! পূর্ববোদ্ধংত ৮নং 2 
সে পশিপেপীপিপসপ্প সপপাপ্পপাপা শশী শি) ১ শশা উনি শপ শিশিশীর্শী শীল 7 শা িপিশীতাট শিকল শীত শি শিশিশিশ শিস ৯ 

“পদাতাত ব্ক্যজ্জালা আজ তোর ফিরীটের কনকভূষণ।* ইত্যাদি; এক্ট 
'পদাঘাত ও বাক্যঙ্ালা'র প্রমাগার্থেই বোধ হয় “এ পত্রেই ( ১৩২৭__মাথ- 
সংখ্যায় 'ছুঃখের দায়ে” ইতিশীযক একটা গল্পে ) নিরীহ ব্রাহ্মণ পোষ্টমাষ্টারের 
উপর পোষ্ট সুপারিন্টে্ডেণ্ট সাহেব দ্বারা 'পদঘাত' দেওয়াইয়া বলান হইয়াঞ্চে 
"এই তোমার উপযুক্ত শান্তি।” [ এই উপাননার অম্পাদক এফজন ব্রাম্মণ 
এবং স্বত্বাধিকারী একজন অতি নিষ্ঠাবান্ দেবদ্বিজসেবী ভক্ত বৈষ্ণব !] 

* আমি 'পেটের তাৰ" এজন বলিলাম যে, এই কল উক্তি চিঠির মধ্যে 
লিখিত কথা ;-শর্ববেকানন্দ তো! ভাবেন নাই যে, এগুলি প্রকাশিত হইয়! 
"গুমর ফাক" করিবে । প্রকাশ্ঠভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহের ভাবও আছে- 

মান্রাজেই কোন এক সভায় বক্কবিশেষ অন্ান্ত জাতি অপেক্ষা বিশেষতাৰে 
ব্রাহ্মণ জাতিকে শিক্ষার্গান প্রথার দোষ প্রদর্গন করিলে স্বামীজি বলেন-_- 
“এই প্রথার ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। ব্রাঙ্গণগণ হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান 

. ও চিন্তা সম্পত্তির রক্ষকস্রূপ। যঙ্ছি তাহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়।: 
অগ্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাহাদের জ্ঞানচর্চার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিৰে 

' ক মমগ্র হিন্দুজাতি, ক্ষতগ্রন্ত- হইবেন"। বিঃ ৬$৩ পৃষ্ঠটা। অপিচ, পল্লাৰ | 
| তি সচলে ্থামীতি ে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, দ্বাহাতে ান্রথাতিক | 



ভৃতীখ পরিচ্ছেদ । ৩৭% 

আছে“ * ও ক্ষত্রিয়েরা মাংসই খাব্, আর নাই খাক্, তারাই হিগুধপ্ের 

ভিতর যাহা কিছু মহৎ ও হুম্দর জিনিস দেখতে পাচ্চ, তার জন্মদাত। $ 

উপনিষদ লিখেছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ 

কি ছিলেন? নৈনদের তীর্ঘকরের। কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্িয়ের ধর 

উপদেশ দিয়াছেন, তারা জাতিনির্বিশেষে সব্বাইকে পর্খের অধিকার 

দিয়েছেন আর যখনি ব্রাহ্মণের কিছু লিখিয়াছেন, তার! অপরকে সফল 

রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন এই ভাব তাদের দেখ যার। 
আহম্মক, নীতা আর ব্]াসহুত্র পড় অথবা আর কারু ঠেঞ্ে শুনে নাও। 

গীতার মুক্তির রাস্তায় কল নরনারী লকল জাতি, দকল বর্ণের অধিকার 

দিয়াছেন, আর ব্যাস গরীব শুদ্রদের বঞ্চিত কর্বার জন্য বেদে 

স্বকপোলকল্পিত অর্থ করছেন ।” ( পত্রাবলী ১ম ভাগ নং ৪--৫৯ পৃষ্ঠ!) 

আবার সিষ্টার নিবেগিতা-প্রনীত শ্বাধীভির সহিত অ্রমণকাহিনীতে আছে, 

তিনি *ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্বের বিষয় আলোচনা! করিয়া! দেখাইতেনঃ 

ভারতের ইতিহাস কেবলমান্থ এই ছুই জ্বাতির সংঘর্ষের দৃষ্ত, আর 
বলিতেন, ক্ষত্রিয়েরাই বারবার এদেশের লোকের শুঙ্খল আেঁচনের চেষ্ট 
কিয়া আসিয়াছে। * « * ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে তিনি ছুটংট বিতিপ্ 

সভ্যতার শ্রোত বলিয়! চিত্রিত করিতেন--একটি চিরপ্রচলিত রীতি 

পদ্ধতি ও প্রাটীন আদর্শের গভীর থাতে ধীর সম্তর্পণ গতিতে প্রবাছিত। 

অপরটি ভাবোচ্ছ.মে উদ্ছেলিত বিশ্বব্যাপী উদায়দূর্টি লইয়া বুগবুগান্তরের 

বিবাহ প্রথার প্রচলন ঘারা জাতিভেদের উচ্ছ্দসাধন প্রধান কল্প চইলেও 
“তিনি ব্রাক্মণাদি উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা তাহাদের নিন্দা প্রানি প্রচার 
করিতে নিষেধ করিতেন; কারণ তাহারাই এই বিদ্তাকে (অর্থাৎ সংস্ক্ 

1শিভাকে ) রক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাদের সাহাধ্া ব্যর্তীত এক্ষণে ভারতের 

: কুত্রাপি সংস্ক বিস্ঞার অস্তিত্ব খাকিত না।” বিঃ ৭৯৭৮ পৃষ্ঠা। ক্কবে ইচাও, 
: বক্তব্য যে, বিবেকানন্দের মতের স্থিরতা খুব কমই হিল। জানা 

শ্চাত ভূরিশঃ প্রদর্শিত হইবে। 

পাত আপতিত এত এ জা সিএ 



তি রামরুফ বিষেধানন্দ প্রসঙ্গ 
চসছি এ বস্তি ও রসি 

_লৌহ্গিগড় তগ্ন করিতে উদ্ভত এবং সামাজিক বিধানের প্রস্তযত্তপকে 

অপ্ত করিয়া তাহার স্থলে নূতন ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমতস্থক । 
তিনি বলিতেন--এটি একটি ধতিহাসিক অভিব্যক্কির স্থষ্প্ই ধারা হে 

'রাম। কষ বা বুদ্ধ সকলেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কেহই 

ত্রাঙ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, আর ব্রাহ্মণের অসম্ভবকে সম্ভব 

করিবার জনয ব্রাহ্গণত্ের প্রবল প্রতাগের প্রত্যুত্তর প্রদানের জন্তই 

জাত্যভিমান চূর্ণ করিবার বিরাট মুদগরহন্তে ক্ষত্রিয়দিগের উদ্ভাবিত, 
(বৌদ্ধন্ম্ের অভাদয়। বিঃ ৮৩৭-৩৮ পৃষ্ঠ। | 

বিবেকানন্দের এই সকল উক্তি তত্বজ্ঞ পাঠক হয়ত+বিবেকা সব 

হুঢ়ত।” মনে করিয়া 'হালিয়া উড়াইয়া/ দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিতে 
পায়েন। কিন্ত আমি এতদুপলক্ষে ছু'চারটি কথা আলোচনাচ্ছলে ন। 

বলিয়। পারি না--ইনি লোকচক্ষে কিরূপ ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। 

তাহা কতকট! দেখান সঙ্গত মনে করিতেছি। 

হিশ্বধর্টে যা কিছু মহৎ ও সুন্দর-্পতন্মধো বুষ্ধকে এবং দৈনদের 

ভীর্থষ্করদিগকে আনিয়াছেন; এর কি গ্ররুতপক্ষে "তিনশ 1 এরা তো! 

*বেদ' ন। মানাতেই হিন্দু অর্থাৎ সনাতন ধর্শের বহিভূতি।* | 
ব্রাঙ্মণত্ের প্রভাবের উপর যুদগরাঘাত করবার জন্তই যখন 

বৌদ্বধর্শের অভুাদয়, তখন স্বামীজির মতে “বুদ্ধ” অবস্থাই হিন্দুধর্পের মহৎ 

ও সুন্দর,র্ূপে পরিগণিত .হইবেনই ! বিস্তু এই বৌজধশ্ধের অভুদয়ে 
» যে ভারতের অধঃপতন--এটাও ম্বামীজিই বলিয়াছেন-_ 

“বৌদ্ধ ধর্খের অভুঃদয় বিস্বারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মাংস ভোজনের 

প্রথ। ক্রমশঃ হাস প্রাপ্ত হইয়াছে * * * আর এটাও ঠিক্ যে আহিষ- 

* অথচ স্বা্মীভি প্যারিস নগরীতে এক রা বলিয়াছিলেন_ 

* বেদই হিনু ধর্ম বৌদ্ধবন্থ ও তারুজীর গকল ধর্সেরই ভিতিতৃমি!" 
(বিঃ ৯৬, পৃষ্ঠা। ) ও 



৯৩ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ! ৩৯ 
শপ সটি 

ভোজন প্রথার অনাদযর হওয়াতেই এদেশের লোকের শক্কি সামর্থ্য এস 

হীন ও জাতীয় অবনতি এত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে ” ইত্যাদি 
(বিঃ ৩৩২ পু)* 

“উপনিষদ্ লিখিয়াছিল কাহারা ?* এই প্রশ্নের সঙ্গে যে সক ব্যাপার 
জড়িত হইয়] পড়ে (যথা! বেদের অপৌরুষেয়ত। ) ইত্যাদি তাহা না-ই 

ধরিলাষ ৷ কিন্তু তিনি যে মনে করিতেছেন---এটা ক্ষত্রিয়দেরই প্রচারিত 

বিগ্বা--এ বিষয়েরই আলোচন] করিব । কোনও কোনও আধ্যা্বিকন্ব্ 

ক্ষতরিয়ের নিকট হইতে ব্রাঙ্ষণ শিক্ষা করিয়াছেন--এরূপ কাহিনী 

উপনিষদে আছে। পরস্ত তদ্থিষষে মহামকোপাধ্যায় ৬চন্ত্রকান্ত তর্কালগ্কার 

তাহার বেদান্ত 'প্েক্চারে” কি' বলিয়াছেন, দেখা যাউক | পঞ্চান দেশের 

রাজ| প্রবাহপের নিকট হইতে কিন্নপে আরুশির পুত্র শ্বেতকেতু 
পঞ্চাগ্রি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিগেন, সেই গল্পটি বিবৃত করিয়! পুজযপাদ 
তর্কালঙ্কার মহোদয় বলেন, “বৈদিক আধখ্যারিকার কিন্ত যাথার্থ) নাই। 

অভিপ্রেত বিষয়ের উৎকর্ষধ্যাপনের প্ধন্য আখ্যায়িকাগুলি পঞ্ষিকা বলত 

হইয়াছে। প্রস্তাবিত আথ্যারিকার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেও কেবল 

পঞ্চাগি বিদ্া ত্রাঙ্গণেরা ক্ষতরিয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, উদ্ত 

আখ্যার়িক দ্বার! এই মাত্র গ্রতিপর্র হইতে পারে। কেননা এ প্রশ্রাবলী 
ও তাহার উত্তয়ে (রাজা প্রবাহণ ক্তৃক) পঞ্চামি বিস্তাই বিবৃত 

হইয়াছে। পঞ্চাগি বিদ্যা কিন্তু প্রন্কত ্ নছে। প্রকৃত বদ্ধবিস্তা 
ব্রাহ্মণের! জানিতেন এবং উপদেশ করিতেন | তরি ভূরি আখ্যারিকাতে 
ইহা পরিবাজ রহিয়াছে, বাহুলাভয়ে তৎসমত্ত উদ্ধত হইল না।” 

* জামরা স্বামীনির নিজের কখায়ই নিজের প্রতিবাদ প্রদর্শনার্থ ইহ 
উদ্ধৃত করিলাম; এইরূপ অলঙ্গতি আরও দেখান যাইবে । জামরা বৌদ্ধ- 
ধশধের অভ্যুয়ে ভারতের অধ:পতন মন্ত কারণে হইয়াছে মনে করি এব: টা 
সনাতন ধর্দের জীহীনতা-_যেমন এই যুগেও খটিতেছে। 
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প্রগোপান বনু মল্পিক ফেলোশিপের লেক্চার-স্র বর্ঘ প্রথম 

লেকৃচার ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা । 

অতঃপর রাম ও ক্কষের কথা ।* গ্রীরামচন্্র গুরু বশিষ্ঠের নিকটে 

কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন__-যোগবাণিষ্ঠই প্রমাণ) হরিবংশে শীর্ণ 

সাম্বীপনি মুনি কতক সমাক্ শিক্ষিত হন, এ কথা বর্ণিত হইয়াছে। 

প্রীরামচন্ত্র কোনও দিন ত্রাঙ্ষপবিরোধী তো হন-ই নাই। বরং 

| অন্রন্মণা কিঞিৎ দমণীর্থ যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার নামগ্রহণে 

্বামীজির সাবধান হওয়াই উচিত ছিল--আজ র|ম-রাজত্ থাকিলে 

সর্বযাদৌ স্থামীজিই (সন্সযাস গ্রহণের নিমিত্ত অন্ততঃ) দণ্ডকারণে)র 

 পৃদ্র-সুনির দশাপগ্রাণ্ড হইতেন ! ধর্শময় মহাদ্রমের মূলরূপে শ্রীকৃষ্ণ ত্হ্ধ 

ও ব্রাহ্মণ পরিকল্পিত)-_সেই শ্রীন্কফণ ত্রান্ধণের সেবা ভিশ্ন তন্ধিরোধি 

কোনও কিছু কদাপি করিয়াছেন__এমন তে| পুরাপেতিহাসে পরিদৃ্ 

হয় ন। ম্বামীছি অক্ষস্থত্র ও ভগবদ্গীতার বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন? 

জুক্মসত্রের প্রথমেই “অথাতো ব্রঙ্গ দিজ্ঞাসা আছে_ “অথ! এবং “অত 

. এয আর্থ ন্মরণ করিয়া শ্বামীজি অন্ুবিধা বোধ করিতে পারেন, সন্দেহ 
নাই, কেননা তাহা হুইযলে তাঁহার 'বেব্সা'ই যে মাটি হইয়া যায়! 

গার গীতার কি সর্ববর্ণের সমান ব্যবস্থ। আছে? বরং ক্ষণিক বৈরাগো 

ঘুমান হইয়। অর্জন তাহার ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্ভত 

তায় তাঁহাকে পা তিরস্কার করিয়াছেন--এবং বহু 
রানের কথ! উপদেশ করিকি”্ত্রেয়ান্ শ্বধর্ণো। বিগুপঃ পরধর্থাৎ স্ন- 
তাং” এই সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্বরক অর্ঞ,নকে সঙগরে নিয়োজিত করিয়! 

. স্ শ্ীভগবান্ রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ কপে ক্ষত্রিক্বংশেজাত হইয়াছিলেন 
বলিয়া! বদি ক্ষত্রিয়ের ক্লাধার কারণ হয়__-তবে সর্বাদৌ মতন কৃ বাহ ্গাহ্য 

 ইইয়াছে। ব্রাহ্মণ বামন পরশুযাম ও ভহিব্যকক্ষির ক্কখাও বিশ্ত হওয়! 

অস্থুন্ঠিত |. ভিডি তা হো 

ছইবারই সম্ভব! 
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ছিলেন, এই তে গীতার শিক্ষা । * তায দাপি “সকলকে সকগ 

রকম অধিকার” দেওয়! হয় নাই । এই গীতায়ই শ্রী্তগবাম্ বলিয়াছেন, 

'মুনীনামপাহং ব্যাসঃ, সেই ব্যাদদেব এবং ভগবান্ প্রীরুফের যথে 
স্বামী ধর্দোপদেশ বিধয়ে পার্থক্যের *আরোপ করিয়াছেন । ইহ 

জঅপেক্ষ। বিড়ঘ্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে? 

তারপর থাস্ভাথগ্য-বিচার_স্পপ্ত্াম্পশ্ত-বিচার সনাতন ধর্পের 

আচারানুষ্ঠানের একট। মন্ত বি-বিবেকানন্দ এটার প্রতি এত চট 

বে তিনি 'হাড়িধর্ম” *ছু'তমার্গ বলিয়া ইহাকে বিজ্ঞপ করিয়াছেন। 

: শুবিষয়ে শৈশবাবধিষ্ট তিনি স্বাধীন মতের পরিপোষক--ছেলে বেলায়ই 

মোসলমানের স্পৃষ্ট খান্ভ খাইতেন, মোগলমানের হুকায় যুখ দিতেন--" 

তাহার পিতাও যেন থাস্যাখাস্তবিচার কম করিতেন (বিঃ ২৭ পৃষ্ঠা )। 

খিবেকানন্দ যৌবনের প্রারস্তে ব্রাঙ্গলমাজের খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন 

. (বিঃ ১৯২ পৃষ্ঠ!) এবং কিয়ংকাঁল পরে পরমহংসদেব কতৃকি দীক্ষিত 

কইয়া ধতির বেশ অবলদ্বন করিলেও তিনি আহা়বিষয়ে 'লবলোট? 

ছিলেন। মেথয়ের কণছ্ছে নিয়েত্তামাক থাওয়। (বিঃ ১৮৭পৃষ্ঠা) হইতে মৃচির 

প্রস্তুত রুটি খাওয়া (বিঃ ৩৪৯ পৃঃ) এমন কি কয়েকদিন এক মেখর 

পরিবারে বাসকর] ( বিঃ ৩৫৩ পৃষ্ঠা ) পর্যাস্ত ঘটিয়াছে। আর খান 

বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, মতগ্ড যাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে কেছ 

কিছু বলিলে, তিনি, পূর্ব যে গোমাংল পর্ধ্ত গুবিরা ভক্ষণ করিতেন, 

গে কথাটুকু না বলিয়া ছাড়িতেন ন| । ( বিঃ ৩১২ পৃঃ ও ১৯১১ পৃঃ), 
সী পিপপীশশ সপ শিপ 

& ছুই হাঙ্গর বছর পূর্বের মহাকবি কালিদাস কর্তৃক পরিকরিত এক 

জ্মশিক্ষিত মৎস্যজীবী নিজের 'বেৰ্সা' সমর্থন করিতে গিয়া গীতার প্রতিধ্বনি 

করিয়া বলিতে পারিয়াছিল-প্সহজে কিল জে বিনিলিএ পু দে কন্ম 

বিবজ্জীয়ে* ( নহঙগং করব কৌত্তের সদোবদূপি ন ত্যজেৎ-গীতা )। ফল? 

শান্াসারে স্ব: জাতিগত আচাম পালনেই ভারতের পার 'াধারণ 

জআবহমার কাল হইতে উপদিষ্ট হইয়াছে। ৃ ও 
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কির কিকিকিকারৃ্ন্তিকিকন খাসা অপ আপাত 

বিশেষতঃ আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়া আশ মিটাইয়া নির্বিবাদে 

রসনার তৃষ্থি সাধন করিয়াছিলেন ; অতএব ইহার নিকট হইতে আমর! 

থাগ্কাখাস্ত-ম্প-স্তাম্পুশ্বাবিচারের আর কি সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করিতে 

পারি? রঃ 

বিবেকানন্দ তো গীতার প্রশংপাবাদী ছিলেন-__সেই গীতার 

সাত্বিকঃ রাজজসিক, তামসিক এই ভ্রিবিধ আহার বিচার রহিয়াছে। 

ব্রাঙ্মদমাজের গ্রথমাবস্থারও তাহাদের মধ্যে বড় বড়লোক নিরামিষ 

আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। ৬ অক্ষয়কুমার দত্ত পর্জ্ধকুন্ব-লিখিত 

গ্রন্থের অনুসরণে “বাহাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে 

আহারের বিচার করিয়৷ গিয়াছেন। সাহেবদের মধ্যেও নিরামিষাশী 

নেক আছেন । ফল কথা থাগ্ভাখাগ্ভ বিচার একটা সকল সমাজেই 

দেখা যায়| বিবেকানন্দের যেমন দত্তর--এ বিষয়েও বিপরীত কথা 

অর্থাং খান বিচারের কথা-_তীহার উপদেশমধ্যে দেখিতে পাই। 

পগ্াব ও রাজপুতাঁনায় ভ্রমণকালে তিনি শি ও সঙ্গীঙ্গিগকে বিশেষভাবে 

নিষ্ঠাবান্ হইতে এবং আমিষ আহার বর্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
খলিয়াছিলেন, 'আঠার ও বারে! বছর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধ পুরুষ 

হওয়া যায়।” (বিঃ ৭৯৬ পৃষ্ঠা )। যে সে লোকের হাতে খাগ্চ-পানীয়' 

গ্রহণ অর্থাৎ স্পগ্তাম্পশ্ব বিচার সম্বন্ধে রামকৃষ পরমহংসের আচরণ 

ঘারাও যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়। “ঠাকুর জল থাইতে চাহিলেন। 

তীছার কাছে এক গ্লাস্ জল রাখা হইয়াছিল। নে জল খাইতে পারিলেন 

না, আর এক গ্লাদ অল আনিতে বগিলেন | পরে শুন! গেল যে কোনও 

ঘোর ইন্জরিয়াসক্ত ব্যক্তি এ জল ম্পর্শ করিয়াছিল * কথামত ১ম ভাগ 
৯৪২ পৃষ্ঠা । * এই যে ্পরশারা শক্তিসঞ্চার বা রোগমুক্রি, যাতে 

৯ এইকপ কথা আরও আছে-__“অলেক সমগ্ন পরমহংস দেক বাহার তাহার 
হাতে জল খাইতেন না বা হাহার তাহার স্পষ্ট খাস্ধ্যাদি গ্রহণ: করিতেন না। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদে। ৪৩ 
সি সস্ম্পরি সর সতী সপ আস ধস এ এস এসি 

স্বামীজিরও বিশ্বীন ছিল--ইহার ভ্বারাও স্পৃ্তাম্প-শ্তবাদ প্রমাণিত হয়। 

ফলতঃ সকল জীবেরই পরম্পর স্পর্শে তাল মন্দ ভাবের আদান প্রদান 

হয়--তবে অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ অনুলারে পরিমাণে তারতম্য হয় মাত্র 

অধ্যাবনৃষ্টি-সম্পপ্ন না হইলে ইহা৷ অনুভ্ভব করা সুকঠিন) কিন্তু তাই 

বলিয়। এটা উড়াইয়! নেওয়া অসঙ্গত | * 

এই বিষয়ে বিচারবিষুট্ুতার ফল আমরা একগ্রকার প্রত্যক্ষই 

দেখিত্তেছি--যত্র তত্র যা তা খাইয়া আমরা নিজে এবং আমাদের 

সম্ততিবর্গ যে :কিরূপ অধোগতির পথে চলিয়াছে, আমাদের জীধনী- 

শক্তি যে কিরূপ ক্ষয় প্রাণ্ড হইতেছে, তাহা! সমাজঠিতৈষী মাত্রেই 

দেখিতে পাইতেছেন। *আচারাল্লততে স্থায়ুরাচারাদীপ্লিতাঃ প্রাঃ? 

*গ্রমাদাদন্নদোষান্চ মৃত্াধিপ্রান্জিঘাংসতি*--এই মনুর বাক দ্বারা তাহার 

সত্যতা প্রমাধীকত হইতেছে । আমাদের শাস্ত্রোপদিই্ প্রাচীন রীতিতে 

যারা জীবন যাঁপন করিতেছেন--সেই অধ্যাপকগণ প্রায়ধঃ নীরোগ ও 

দীর্ঘজীবী, আর নব্য চালচলনে অভ্যন্ত হইতেছেন যারা--তাঁরা অনেক 

গীড়া গ্রস্ত হইয়। অকালে প্রাণতঠাগ করিতেছেন) এই বিবেকানন্দই 

তার এক প্রমাণ । এমন সুন্দর সবল দেহ-যৌবনের মধ]ভাগেই 

.রোগগ্রন্ত হইয়া পড়িল--চ্লিশ বৎসরের মধ্োেই ধ্বংস: প্রাপ্ত হইল । 

শি 

সা 

নরেগ্র (বিবেকানন্দ) মনে করিতেন উহা "কুসংস্কার মাও, কিন্ত পরমহংল দেবকে 

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন-_-এঁ লোকগুলি বিশ্ুচরিত্র নহে। প্রথমে 

এ কথ! নরেন্দ্র তত বিশ্বাম হয় নাই; কিন্তু পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া 

তিনি জানিতে পারেন, বাস্তবিকই লোকগুলি অতি ভীনচনিব্রের ” বিঃ ১৩২ 

্ঠা। ৰ 

্ ১% এই বিষয়ে প্রবন্ধান্তরেও কিঞ্চি২ং আলোচন করা হইয়াছিল: 

ডা: প্রফুরলচ্্র বায মহাশয়ের “বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার' প্রবন্ধের প্রতিবাদে 

এই বিবেকানশেরই উক্তির অসমীচীনতা দেখান হইয়াছে অমি 

পাঠক “বৈজ্ঞানিকের ভান্তি নিরাস ১৭-২০ পৃষ্ঠা" দেখিতে পারেন, উহাতে “জনৈক 

ইউরোপীর ডাক্তারের পরীক্ষাল্ক তখ্যেরও উল্লেখ আছে. . +. 



৪ রামরুঞ্চ বিবেকানগা প্রসঙ্গ । 

পরহংলের কৃপা এবং বিবাহ ন! করিয়া! ব্রহ্মচর্ধ্যের কিঞ্চিৎ পরিপালন 

সত্বেও আচারব্যত]য়ে বিবেকানঙ্গ অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। * এই 

ছুঁতমার্গ বাঁপারেও যেন বিবেকাননের শেষকালে উন্টাগ্ুর দেখ! গিয়াছে 
মঠের এক কুকুর ঠাকুর পুজার জন্য আনীত জল নষ্ট করিয়। দেওয়ায় 

যে ব্রঙ্গচারীর উপর উহার তন্বাবধানের ভার ছিল, তাহাকে খুব 
হকিয়াছিলেন। [ বিঃ ১০৭৬ পৃষ্ঠা ] | 

হ্বামীজির গুরু ৬রামকুষ। পরমহংসদেব সম্বন্ধে এন্থলে পুনরপি 

কতকগুলি কথার আলোচন। কর! আবশ্বক মনে করিতেছি । 

তাহার ভক্কের! তাহাকে সর্ব ধর্মসমঘয়ের অবতার বলিয়। থাকেন 

অর্থাং তিনিই স্বয়ং সাধন] করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত ধর্মের 

প্রতিপান্ত বস্তু এক এবং দেই এক বস্তৃই ব্রদ্ধ। এইটি একেবারেই 
কোনও অভিনব বিষয় নছে। শ্রীভগবান্ তে গীতায় "যে যথা মাং 

প্রপদ্ধত্তে তাংস্তৈব ভজাম্যচম্* বলিয়। সমস্ত সাধক মণ্ডলীকেই আশ্বাস 
দিয়া গিয়াছেন । সগুশতীতেও শ্রী রদ গন্মাতা ব্রক্গাণী প্রভৃতি সর্ধবদেব- 

* বিবেকানন্দের জীবনচরিতলেখকের কথায় প্রত্যয় করিলে বলিতে হয়, 

এই উদ্মার্গগামিতার নিমিত্তে পরমহংসও কিয়ংপরিমাণে দায়ী ছিলেন। তিনি 
নাকি বলিতেন “ও হচ্ছে আগুন, ওরস্পর্শে পাপ তাপ সব পুড়ে খাক্ হয়। 
ও যদিশোওয় গরুও খায় কোন দোষ হইবেন। "' (বি:১৩৩ পৃঃ) এ পৃষ্ঠার 
ফুটনোটে আরো আছে :--“ভগবস্তক্তির হামি হইবে বলিয়া পরমহ্ংস দেব স্বয়ং 
নানা নিয়ম পালনপূর্ধবক ভক্ত সকলকে তদ্রপ করিতে সর্ধদা উপদেশ দিতেন। 

কিন্ত তিনিই আবার বলিতেন, নরেন্দ এ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কিন্তু তাচাব 
কোনও প্রত্যবায় হইবে না। নরেজ্ের ভিতর জ্ঞানাগ্সি সর্বদা প্রজলিত খাকিয়া 
সর্বপ্রকার আতাধ্য দোষকে ভক্মীভূত করিয়া দিতেছে, ইত্যাদি। নরেন্দ্র 
(বিবেকানন্দ ) যদি এক্ধপই ছিলেন, তবে তে! স্বামীজির ছুতমার্গাদি কথা বলিতে 
অধিকতয় সাবধান হওয়াই উচিভছ্িল; কেন না,সকলের ভিতর (এমন ক্রি 

স্বয়ং পরমহংস ও তীয় অন্তান্ত ভক্তদের মধ্যেও যেন ) 'জ্ঞানাস্িঃ তেমন তীব্রতখবে 
প্রজলিত ছিলনা! কল কথা বিষেকানছেন সঙ্গে পরমহংসও এক্গে ছি 
" হই বিড়খিত হইয়াছেদ-_উহা অভীব ছুঃখেন থিষয়। এ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৪৫ 
পর শি অসিত ০ রপ্তানি শট স্্ি.০ ০ ০ পি পির প্র রি শি সপ শর পর আশান্মপরিপিশি পিল 

শক্তিকে স্বীয় শরীরে বিলয় করিয়া অন্থরকে বলিয়াছেন--একৈবাছং 

দগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপর।” | পুষ্পাস্ত মহিষ্ন:তোতে বলিয়াছেন- 

“ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমত্তং বৈষবমিতি। পু 

গ্রিন প্রস্থানে পরমিদযদঃ পথ]মিতি চ। 

রুচানাং বৈচি বাদৃুকুটিলনানাপথভুষাং 

নৃখামেকে। গম।ম্বমসি পয়সামর্ণব হঝ | 

মহাপ্রভু শরচৈতগ্থ শিবমন্দির দেবীমষন্দির গ্রভৃতিতেগিয়। ব্যন। 
করিকা নৃত)াদি করিয়াছেন । ভক্ত রামগ্রসাদ গাহিয়াছেন”-- 

“ই সে ক।লীরুষ্জ শিবরাম সকল আমার এলোকেশী ৷” 

ত্রিপুরার দেওয়ান রামহুলাল আরো দুর অগ্রস্প হইয়। বলিয়াছেন,” 

“জেনেছি জেনেছি তার তুমি জান ভোজের বাঁজ। 

যে তোমার যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী॥ 
ঙ তী ্ী ৩ চি 

লি 

মগে বলে ফরাতার। গড বলে ফিরিঙ্গী যারা--মা 

আল্ল। বলে ডাকে তোমায় নৈয়দ পাঠান মোগল কারী ।" ইত্যাদি 

বং সব্বশেষ বলিয়াছেন-- | 
“একত্র দ্বিধা তেবে মন আমার হ'য়েছে পাজী 4 

ইহাতে দেখ! যাহতেছে যে, এই সময়ের ঙাব হিন্দুর ধর্ছে বরাবয়ই 

রহিয়াছে--ছ'চার স্থলে অন্ত বৈফব ৭ মূর্খ পাক পরস্পর দ্বদ্ঘ করিয়াছে 
ভাও কলি দাশুরায় শেষটা 'সমগ্বয। করিয় দিয়াছেন । | 

এই 'সমন্তর” দেখামের জঙ্গ সাধন|, হুতরাং অনাবস্তুক ছিল। যাহ) 

তখন আরশ্বক ছিল, তাহ! সাকার-বাদের প্রমাণস-হদ্বারা বাস্মধপোর 
খ্রবল প্রতিবাদ হইগ়াছে--এবং র1সক্কফ, পয়মহংসেয সাধনা, উকি 

গ্র্ুতি থা! ননাতন সাধনরীতি ও ধর্চরধ্যার লারবতা প্রম্যানিত হরর 
(উদ্গারস্থিত জনেকের উপকার হইাছে। এসব যথা ূর্ 



৪১ রামকুঞ্ণ বিবেকানন্দ প্রনঙ্গ | 

বলিয়াছি। বামকুষ্ণের আবির্ভাবের সার্থকতা এইখানেই-_-এবং এইজন্য 

তিনি আমাদের বরেণ্য । 

কিন্ত ব্রাহ্মধর্ট্ের প্রতিবাদ কেবল তাহারই দার! হইয়াছে--একথাও 

মনে করা উচিঠ নহে । জবর প্রবল হইয়! খুব ঘন্ম হইলে যেন উপশম 

আরম্ত হয়--তেযনই ঘন ১৮৭২ সালে কেশবদেনের তিন আইন পাস্ 

হইল, তখনই গ্রতিক্তির়।া আরবন্ধ হইল--স্প্রসিন্ধ আদি ব্রাঙ্ম রাঙ্জনারায়ণ 

বস্থু মহাশয়+*হিন্দুধর্দের শ্রেষ্ঠতা”। বিষয়ে বক্তা! প্রদান করেন ।- মেই 

বন্দতায় দেশে বিদেশে হুলুস্থুল পড়িয়। গিয়াছিল । “সোমপ্রকাশ' সম্পাদক 

লিখিয়াছিলেন পহিন্দুধর্ম ডুবিতেছিল--রাজনারায়ণ বন্ন তাহা রক্ষা 

করিলেন” পুণ্াঙ্লোক ভূদেব বলেন, “আমাদিগের দেশের চূড়ামপিন্বরূপ 

শ্রীধুকক বাবু রাজনারায়ণ বন্ধ মহাশক্প হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ ও সর্বপ্রাধা্য 
প্রকটন পূর্বক শ্বাভিমন্ত ব/ক্ত করায় অনেকানেক শ্ন্পবিদ্ক অপরিণ! মদ 
অন্ুচিকীর্ধাপরাঃণ ব্যকিব্যহের ভ্রমনভঞ্জন এবং মোহান্ধকার তিরোহিতি 

হইবার উপক্রম হইয়াছে । ইক দেখিরা আমার অস্তঃকরণে যে 

আআনক্দোৎসব উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহ। বাক)তীত 1১” « 

যোধ হয় এই সময়েই 'ভিলুমেলার'ও স্যথি হয়--এবং তদ্দার। 

স্থদেশেরও পুর্ব্ব গৌরব স্তবৃতি উদবুদ্ধ হইয়া লোকের 'মোহ+ কাচিবার 

সহায়ত। হুইয়াছিল। এবং প্রাক এই সময়েই থিওসফির দল ভারতে 

সিরা যোগ-মাহায্ম। প্রমাণিত করিয়াছিলেন । 
সে ষাহা হউক পরমহংসেবের তপ। বিরেকীলাদ্দের তন্তগণ কতৃ ক 

* বিবিধ প্রবন্ধ দ্িতীর ভাগ--১৫২ পু: ভূদেব বাবু পরমহংসদেব সম্বন্ধে 
এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ উল্লেখ কৰিয়াছেন__কৌতৃহল তৃতপ্তার্থে উদ্তাত হইল। “ইনি 
অভি সরল ভাবার হি্দুমতবাদের শান্ত্রসম্মত সাম করিয়া যে সকল উপদেশ 

“দিয়াছে, ভাহার প্রকৃত অর্থ তাহার নিজের জীবনচরিত ইইতে বুঝিয়া যদি 
। প্রক্ধ ভাত্তরিকমাধমায় বাঙ্গালী ভক্ভিপূর্ববক রৃত হয়, ভাহা স্ইলে আবার 
-আদাজমধ্যে একাগ্রচিতত, উদ্তদসঈীল, ন্্ীক, মী ও নাহি লোকের, বৃদ্ধি 
-'অনশ্্ই হইবে চি ১৬৪ পৃষ্ঠা ৮85 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ রং 
পর পাস শপ আপ জর পাপ পাপন এড 

লিখিত ও প্রচারিত গ্রন্থ লমুঙ্ছর এবং স্বামীজির বক্তৃতাদিতে গুরু শিলা 

উভয়ের পরস্পর সম্বদ্ধে ষেরূপ উক্তি দেখ! যার, তাহার আলোচন। করিব। 

গ্বামী বিবেকানন্দের জন্মের পূর্বে তাহার মাতা পুত্রপ্রাণ্ডির 
জন্য ব্যাকুল হইয়] ৬ কাশীতে বীরেশ্বর শিবের অর্ভনা করাহ্য়াছিলেন-__ 

নিজেও শিবের ধ্যানে নিমগ্ন থাঁকতেন। আত্তঃপর একদিন স্বপ্ন 

দেছ্থিলেন “যেন যোগীন্ত্র শঙ্কর যোগনিদ্র। হইতে উাথত হইরা পুক্রন্নপে 

তাহার সম্ুথে উপস্থিত হইয়াছেন ।” (বিঃ ১* ও ১১ পৃষ্ঠ) পুত্রের 

জন্ম হইলে তাই জননী নাম রাখিয়াছিলেন 'বীরেশ্বর (১২ পৃঃ)।* 

এদিকে বখন বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অন্ত 

প্রথম বার 1 গিয়াছিলেন, তথন পরমহংসদেব (নরেছ্ের গান 

শনিবার পরে ) “হঠাৎ উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া উত্তরের বারাগার 

লই! গেলেন ও ঘন্সের দরদ্াটি বন্ধ করিয়া দিয়া দরবিগলিতশ্ধারে 

অশ্রু তাপ করিতে করিতে যেন বনুদিনের পরিচিতের স্টার বলিতে 
পি শশী 

স্তন সপ রি সি ০ শট পাস 

শিপ শপ ১০ সিসি 

* ঢ[কা লেওভোগের নাগ মহাশনু (শেষ ও অবস্থার) স্বামীজির সহিত 
সাঙ্গাং করিতে আলিয়াও বলিয়াছেন--% & জনন শঙ্চগ জয় শল্তর সাক্ষাৎ 
শি নর 1” (বিঃ ৯১৮ পৃঃ। | 

পণ” ইহাই শ্রীশ্ররামকফ-কথামৃতলেখকের মত। শ্ীপ্ীলীলা প্রসঙ্গ কার বলেন, 
এইটি দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎকার। (বি; ১*৭ পু; ফুটনোট ) অথচ উভয়েই 
স্বীর অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন! এস্বলে ইহাও বক্তব্য, ৬ গানচন্ছর দত 
মঠাশয়-কুক্ত পরমহংসদেবের জীবনচরিতে ধিবেকানদাসপ্বস্কীয় এত সব কথ! 
ন্ই--অথচ তিনি (রামচন্দ্র বাবু) বিবেকানন্দের আত্মীয় ও পিতৃ অয়ে 
পালত “রামদাদা। ছিলেন (বিঃ ১৬-৭)। [পরমভংসদেব ছরটৈতর হইলে 
রামচন্ত্র দত্ত 'অদ্থে্+ (কেননা তিনি সব্াদো রামকৃষ্ণকে 'অবতার” বলেন) 
এবং বিবেকানন্দ 'নিত্যানন্দ' ছিলেন। “ভারতের ধর্ধপ্রব্ত কগণ+), ঈধক, 
একটি চিত্রে দেখিলাম-_প্রীচৈতন্ত যেমন অদ্বৈত ও নিত্যানল লহ বিরাজমান 

 বামকৃষ্ণও রামচজ্ এবং বিবেকানন্দ সহ সমাসীন। এইকপে প্রচার? করিস 
এছ সপ্প্রদার কোনগ কম্ুর করেন নাই। বাগতীর গর্জিকায় রামু্নবমীভে 
ব্বামচন্দ্ের অথব। ফান্ধনী পৃণিমায় মতাপ্র্র কোনও চিন্র নাই-্িসত 
পরমহংসের জন্মতিখিতে তাহার ছবি দেওয়া হইতেছে! ] | 



৪৮ রামকফ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ৷ 

লাগিলেন, 'এতদিন পরে আস্তে হয়! আমি যে তোর পথ চেয়ে হা! 

করে বসে আছি ভা কি একটি বারও মনে কর্তে নেই? বিহযী 

লোকেদের সঙ্গে কথা করে করে আমার থে ঠোট পুড়ে যাবার মতন 

হয়েছে) এই কথা বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিং 

পরে আবার কৃতাঞ্জলি হইয়। তাহাকে বলিতে লাগিলেন প্রভু আমি 

জানি তুমি কে? তুমি সেই পুরাতন খধি, নরলারারণ, জীবের 

ুর্নীতিনিধার্লণের ভন্যই তোমার শরীর ধারণ হইয়াছে'_ইত্যাদি * 

(বিঃ ১*৭--৮ পৃঃ) | পরে আছে, নরেন্দ্রের সন্বদ্ধে “তিনি (পরমহংস ) 

প্রায়ই বলিতেন *ও খাপথোল। 'তলোয়ার | “পুরুষের ভাব ওর ভেতর । 

॥ও অথণ্ডের (নিরাকারের ) ঘর “সপ্তধির একজন” 'নরনারার়ূণ 

খাধির নর" ইত্যাদি ইত্যাদি” (বিঃ ১৩৭ পৃষ্ঠা । দপ্তধির মধ্যে 'নর- 

নারার়ণ' ছিলেন কি ?--এবং একই ঝাক্কি নর (বা নারায়ণ )ও 'সগুধির 

একজন” কিরপে হইতে পারে? আরও দেখুন; “পরমহংসদেব 

বলিয়াছেন * * * ও (অর্থাৎ বিবেকানম্ব) যখন নিজকে জাঁমূতে পার্ৰে 

ওকে তখনই দেহ ভাগ করুবে।” (বিঃ ১৮৫ পৃঃ) অথচ বিবেকানচ্ছ 

যেঞাতিন্মর ছিলেন, তৎসন্বদ্ধেও লেখা আছে; গোঁপালশীলের বাগানে 

বস্থান কালে,( ১৮৯৭ অকে) “হঠাৎ একজন স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা 

করিল, 'আচ্ছ। শ্বামীঘি, আপনি আপনার পূর্ব পুর্ব্ব জক্মের বিষয় 

জানেন ? তিনি উদ্ভর করিলেন”, নিশ্চয়ই 1, কিন্তু বখন তাহারা 

অতীতের হবনিকা উত্তোলন করিবার অন্ঞ তাছাকে নির্বান্ধ!তিশয় 

লহকারে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেনঃ তখন তিনি বলিলেন 

“লীলা গ্রসঙ প্রণেতা বলেন, দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই পরম্হংসদে 

ভি এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কথামৃতে (৩য় ভাগের টি 

সংস্করণে ২৮৭ পৃঃ আছে ) প্রথম দিন লয়, কিন্ত অন্ত আর একদিন । বিঃ ১*৮ পৃঃ 

জুটনোট। [পূর্ব পাদ-টাকায় উল্লেখিত ১* চিনা সঙগে 1 এইট 

হলনা করিয়া বিনি যাহা পায়েল বুঝুম।] | 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 9৯ 
শি শি 

শি সিসিক শি 
পি, শীল শিপ তি পাস পি জসউ 

“আহি সবই আানি এবং ইচ্ছা। করিলে আরে! জানিতে পারি, কিন্তু এগত্বদ্ধে 

কিছু ন। বলাই ভাগ ।* (বিঃ ৭০৫ পৃষ্ঠা) তিনি নিজের পুর্ব কথা--তিনি যে 

কি-স্তাহ। জানিতেন 7 তার পরেও পাচ বৎমর কাল দেহ ধারণ করিয়া 

গিয়ংছেন । ইহাতে পরমহংস দেবের কথাটা প্রমাণিত হইল কি?" 

আরো আছে--*ম্বামীজির জন্মের অবাবছিত পূর্বে শ্রীরামকৃফদেব 

দেখিয়া ছিলেন যেন একট| উজ্ছ্ জ্রোতিঃ দিখ্বগুল উদ্ভাসিত করিয়| 'আকা- 
শের উত্তরপশ্চিম দিক্ হইতে কলিকাতার উত্তরভাগে (শম্লা পল্লী |] 
দিকে 'আপিতেছে। ইহ দেখিয়। তিনি, বলিয়াছিলেন 'এইবার য়ে 

আমার কাজ করবে সে এল।” এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কোন. শহরের 

সহিত তাহার আগমনের সম্বন্ধ আছে এইরূপ আভা. দিয়াছেন। কে 

বলিবে সেই শহর ৮কাশীধাম কি না?” (বিঃ ১*৬৬-৬৭, পৃষ্ঠা. 

কুটুনোটু। ) 

বিবেকানন্দের জন্ম: ১৮৬৩--জানুয়ারী; অতএব জ্যোতিদর্ণনি 

১৮৬২ অক্জের মার্চ-এপ্রিল মাসে হইবার কথ । তখন রামরুষ। কোন্ 

অবস্থায় ছিলেন--সেটাও বিবেচ্য । পে যাহ! হউক, এই জ্যোতিঃ 

নরনারায়ণের স্থান বা সপ্তষি মণল হইতে আইসে নাই--ফেননা 

উত্তর পশ্চিমের শহর বিশেষের মহিত এ আগমনের সম্বন্ধ ছিল 

এবংকিধ নান! প্রকার কথা পরমহংস দ্বারা কথিত, এইরূপ প্রকাশ 

ছওয়[তে '্ঠীঙ্থার প্রতি আপনাদের জক্তিশ্রন্ধ। কি পরিমাণ অব্যাহত 

থাকিতে পারে-_ম্ধী পাঠকবর্ণ বিবেচনা করিবেন। 

তায়পর বিবেকানন্দ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহায় 

লষুন! দিতেছি £--“অবতার বল্পে তাঁকে ছোট করা হয়।” (বিঃ ১৫১ 

পৃষঠা ): পপরষহংস ইদ্ছা করিলে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী কগ্িতে 
পারেন” €বিঃং অনূতরণিকা! ১৩ পৃষ্ঠা ) *রামককের মত এড উন্নত 

চিজ কোন কালে কোন মহাপুরুবের চুয় নাই” ( পত্রানদী। ৮নং গর 
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%15887800%.) অথচ ৮ রাঁষচন্ত্র দত্রকৃত জীবনবত্তাস্তে বিষয়টি 

অম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বিত হইয়াছে এবং তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 
 সতাহার স্ী যখন হৌড়গবর্ষে উপনীত হন সেই সময় তাহার সণ্তরালয় 

:. ২ বুদদেব সেও তো স্বামীজি বলিবাছেন--মনুয্যজাতির মধ্যে ইনি 
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কি ্সিক্ফিিসি তো পা পালা পাসসটিিস্মি লস স্পস্ট এত ২৬ লি ০ পিপি শি চা 

গমন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ***তন্ত্রমতে নাকি যোড়শী পুজার 

বিধি আছে, তিনি তীহার স্্ীতে সেই কার্য) সমাধা করিয়াছিলেন ।” * 

তারপর, কিরুপ্নে তিনি এঁ পৃজা সম্পাদন করিলেন, সেই সকল এই 

অধায়ে (১৬শ অধ্যায়ে) বণিত হইয়াছে । পরিশেষে আছে, “পরমহংস 

দেবের স্রীর মানর ভাব বিশেধ পরিবর্তন হয় নাই । তিনি যোড়শবর্ষে 

পতিত হইলে কি হইবে, তাহার তখন পর্যন্ত কুমারী ভাব হিলু। পতি 

কাহাকে বলে, তাহা তাহার সে পর্যন্ত জ্ঞান হয় নাই, তরিমিত্ত এক্ষেত্রে 

তিনি ভ।লমন্দ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই 1” 

আবার দেখুন, খন প্রকতিভাবাবলম্বনে তিনি কিয্দিন স্্রীবেশ 

ধারণ করিয়।ছিলেন_-তধিষয়ে এ বক্ষতায় বিবেকানন্দ বলিতে- 

ছেন,--£9 92690. 6০ 72010 (1008 119 স৪৪ ৪ 0100) )1)9 

01838801185 0 আ001)91) » +* % 9000 11560 70100 019 %000911 

01 1018 0) (810)1]79 * * *৭ (0, 23. [8193817,8 0011808100 

01 18088), রামচন্দ্র দততরূত ব্রীবনবৃত্তান্তের ছাদশ ও ভ্রয়োদশ 

অধ)ায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণন। আছে--এবং তিনি যে জানবাজারে 

মধুর বাবুর বাড়ীর অস্তঃপুরে তখন অবস্থান করিতেন, সে কথা স্পষ্ট 

রহিয়াছে । পরের অন্তঃপুরে শ্রীবেশে থাকাটা ব্রীড়াঙ্ঘনক মনে 

করিয়াই কি স্বামীজি পরমহংলদেবকে স্বীয় পরিবারস্থ মেয়েদের সঙ্গে 

অবস্থা করাইয়াছেন? রঃ 

তারপর পরমহংসদেব, জীবনের উদেত্য কি। এ বিষয়ে স্পষ্ট 
শস্ত,মল্িককে উপদেশচ্ছলে বাহ! বলিয়াছিলেন, “কথামৃত্* হইতে তা! 

উদ্ধত করা হইতেছে :--পশস্ত, বললে, এই আশীর্বাদ করুন, যা টাক! 

আছে সেগুলি সঞ্য়ে বায়? হাসপাতাগ ডিম্পেন্সারি করা, কৃষো! কনা 

| এই স্ব! আমি, বুম, এ সব কর্ণ অনাসক হয়ে তে নারনে 5 

* রামচন্্র দ্রুত পরমহংসদেবের জীবনবৃাস্ত ভুতীয় স; 
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স্পা সপ রিপ্লাই এস পি পপি আট এপস পাপা এ ৬ পিস শা সি 

কিন্তু তা বড় কঠিন আর যাই হোকৃ, এটা 'ষেন মনে থ।কে যে, 

তোমার ফানবজদ্মের উদ্দেগ্ত ঈশ্বরলাভ, হাসপাভাল ডিস্পেম্সারি করা 

বয়। * * * এই সব অনিত্য বস্তু, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, তাকে 

লাভ হলে আবার বোধহয় তিনিই কর্তা, আর আমর! অবর্তী। তবে 

কেন তাহাকে ছেড়ে নান! কাজ বাড়িয়ে মরি? তাকে লাত হলে, 

র ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, (ডিস্পেন্সারি হ'তে পারে |» শ্রস্রীরামকফ 

কথামুত--প্রথম ভাগ ১২৭ পৃষ্ঠ।।) এইরূপ আরো ছ-এক স্থানে 

তিনি বলিয়াছেন। স্বামীজি এ ব্ষিয়ে বিপরীত পথেই চালয়াছেন; 

রামক্কষ মিশন * সংস্থাপনে এখন হাম্পাভাল ডিম্পেন্সারিই সার ও মুখ) 

' পাধন বলিয়া! প্রচারিত হইয়াছে । তাহার গুরুজাতারা ইহ] পরমহংস- 

দেবের-মতের বিরোধী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন ; বিস্ত ববেকানন্দের 

সঙ্গে তর্কে আটিয়া উঠা তাহাদের কন্ম নয়। 'মিশন” স্থাপিত হইলেও 

'ষখন একদিন জনৈক গুরুত্রাতা। ব্যাপারটা ঠিক হইতেছে না বাঁললেন, 

তখন স্বামীজি প্রথম সব্যঙ্গগাংল দিয়া, তৎপর ক্রোধে গর্জন করিয়। 

গলিতে লাগিলেন, 

“তোমরা মনে করেছো যে তোমরাই তাকে বুঝতে পেরেছ, "আর 

আমি কিছুই পারি নি। তোমরা মনে কর জ্ঞানটা একটা নীরস শুদ্ধ 

ভিনিস । তার চর্চা ক'রতে গেলে প্রাণের কোমল ভাবটাকে একেবারে 

গলাটিপে মারৃতে হয় । তোমরা যাকে ভক্তি বলৃছ্বো সেটা যে দারুণ 

জাহাপ্মকী। কেবল মানুষকে দুর্ধধল করে যাত্রঃ ত। বুৰ্চো না। যাও, 
স্পপপপপশিপতাশিীিপীিশিপীপাশাতি কা 

* মিশন সন্বদ্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইল না- প্রয়োজন হইলে 
পশ্চাৎ করা যাইতে পারিবে । উদ্দেশ্য মহৎ সঙ্গেহ নাই এবং কাজও কিছু 
কিছু হইয়া থাকে । তবে মাতাপিতা প্রভৃতি অভিভাবকের ইচ্ছার বিকুদ্ধে 
নৰ্যুবকগণ মঠে মিশনে আসিয়া চিন-কৌমার্যট ব্রত অবলগ্ষম .করে--ইছা 
কখনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারেনা! " 

আত যি উট ॥ রধ। উপ 
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কে তোমার রামকষকে চায়? কে তোমার ভক্তি মুক্তি চার? দেখতে 

চায় তোম।র শান্ত্রকি বল্ছে? যদি আমি মামার দেশের লোককে 

“ঠমেকৃপ” থেকে তুলে মানুষ ক'রে গড়তে পারি, যদি তাদের ভেতর 

কর্মযোগের আদর্শ জাগিয়ে তুল্তে পারি, তাহ'লে হাসতে হাসতে সহস্র: 

নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রমকৃ টামকষচ কারুর কথ। শুনতে 

চাইনি। যে আমার মতগব অনুসারে কাজ করৃতে চায়, তারই কথা! 

শুনবো | আমি রামকুষ্ণ কি কারুরই দাস নই--শুধু ঘে নিজের তক্ষি 

বা মুক্তি গ্রাহ ন৷ ক'রে পরের সেবা বরুনে প্রস্তুত, তারই দাস” 

(বিঃ ৭২৩২৪) 

এই ঝড়ের পর কিঞিিং বর্ষণও হইয়াছিল? এরূপ বলিয়া গৃহমধ্যে 

প্রবেশপূর্ববক কিছু সময় পরে যখন স্বামীজি বাহিরে আসিলেন, তখন 

ঠাকুরের জন্য যে তার কত ভক্তিধেগ তাহা প্রকাশ করিয়। বলিলেন, “ওঃ 

এখনও আমার অনেক কাজ নাকি রহিয়াছে) আমি শ্রীরামকুষ্ণদেবের 

দাপানুদাস, তিনি আম।র ঘাঁড়ে যে কাজ চাপিয়ে গেছেন, যত দিন না 

সে কাঞজ্জ শেষ হয়ঃ ততদিন আমার বিশ্রাম নেই” ইত্যাদি 

( বিঃ ৭২৫ পৃঃ) । এই ঘটন! হঈতে বুঝ! গেল যে, তিনি রামককঞদেষের' 
ষ! অভিমত, তাহার অনুকূল ছিলেন না। মানুষ রাঁগিলেই পেটের 

কথ! বাহির হইয়া! যাঁয়-_এক্ষেত্রেও বিবেকনিচ্গ মনের কথ্মই স্পষ্ট করিয়!] 

বলিয়া ফেলিয়াছিলেন_-ফলতঃ তিনি *সর্বত্-শ্বতস্__কাহারো! পাস 

হইবার লোক ছিলেন না--“দত্ব কারে। ভৃতা নয় ।* তবে দল না 

ব/দিলে চলে না_তাই গুরু জাতাদের সঙ্গে "আপোষ কন্যা চিক”, 
ছেন-_গুরুত্রাতাক্াও বুদ্ধিমানের ন্যায় বুবিয়াছিলেন যে ইহাই 

নাম-ড[কের সঙ্গে তীছাদের গুরুদেষের তথ! সম্প্রদায়ের সম্মানগৌরব 

বিজড়িত। তাই বোধ হয়। এ বিবয়ে অতঃপর আর তাহাদের, কেহ. 

কোনও বাঙনিষ্পত্তি করেন নাই! 
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" কথায় ও কাজে বৈপরীত্য শুচক ছু'এ্কটি বিষয় আমরা পুর্য্েই 

প্রদর্শন করিয়াছি সম্প্রতি আরো দেখান যাইতেছে । লাহোরে 

লাল হংসরাজকে তিনি প্রসঙ্গত বঙলগিয়াছিলেন--“আর শান্গের 

গেড়ামী অপেক্ষা মানুষের গৌড়াধী (ব্যক্রিবিশেষকে অবতার 

বলিয়। তার আশ্রম লইলেই মুক্তি এইরূপ প্রচার) দ্বারা আরও 
অদ্ভুতননূপে ও অতি শীঘ সম্প্রদায়ের বিলস্তুতি হয়, ইহাও আমার 

বিপক্ষ জান! আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। 
আমার গুরু শ্রীরামকুষখ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতার রূপে প্রচা 

করিতে আহার অন্যান্য গুরু ভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র 

আমি এ প্রচারের বিরোধী । .কারণ আমার দু খিশ্বাস মানুষকে 

তাচার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুষায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, 

যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্ত উহা পাঁক। হইয়া থাকে । 

যাহ! হউক চার বৎসর অগ্ততঃ এইক্প উদার ভিত্তি উপর দণ্ডায়মান 

হইয়। প্রচার করিব। যদি উহাতে ফল না হয় (ফল হইবে বলিয়া 

বদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস) তবে আমিও গৌড়ামী প্রচার করিব /» 
€-ভারতে বিবেকানন্দ--২য় সংস্করণ, ৩৭৩ পৃষ্ঠা ) 

।. জট কথা তিনি ১৮৯৭ অবের নভেম্বরে বলেন। এ দিকে এ 
_ কথার ভিন মাস মাত্র পর (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ ) [ মতাস্তরে ১৮৯৭ অবের 
ফেব্রুয়ারি মাসে অরথাধাবী কৃথ]ুর ৯১০ মাস পুর্বেই ] তিনি নবগোপাল 

ঘোষের বাড়ীতে রামকষের পোর্সিলেনের, -প্রক্ুততি প্রতিষ্ঠায় যোগ 
 দিয়াছিলেন এবং মন্ত্া্দি বলিয়া যথানিয়মে পুজা ফযিয়াছিলেন। প্রণাম- 
 মন্ত্রও চিত হইক্সাছিল--ভাছ। এই “স্থাপকার চ ধর্ম সর্বাধরন্ধকপিণে । 
: অবতার বরিষ্ায় রামরুষণার তে নমঃ |* (বিঃ ৮*০--৮৭৩ পৃষ্ঠা ডুষ্টব্য )। 

ঠাকুরের জন্মদিনে ব্রাত্য দ্বিজ সকলেই তাহার নাম লইগ়া শুদ্ধ হইয়া ছিল-_ 
এ কথ! ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। “গৌড়ামী* আর কাকে বলে? 

* অথচ ঢাকার তাহাকে একটি ছেলে, কোনও ব্যকির একখান 'কুটো? 



তৃতীয় পরিচ্ছো | ৫ 
৮৩ সা কি 

যখন রামকষদেবের তিরোভাবের চায় বৎসর পরে তিনি 

ব্িতীয়বার - ভারতত্রমণে বহির্গত হন, তখন একদা একজন কৃতহিত্ত, 
ধিয়োসোফিস্টকে রেল গাড়ীর কামরার পাইয়া মহাখ্গণের লৌকিক 
শক্তিসন্থান্দে তাতার অনুসন্ধিংস। দেখিয়া শ্বাধীজি তাহার সহিত কিঞ্চিং 

কৌতুকালাপের পরে উপদেশচ্ছলে বলিলেন__“* * * ধর্দের সঙ্গে 
অলৌকিক ব্যাপারের বা সিদ্ধি যে নিত।সম্পর্ক আছে, এট। কেমন করে 

তোঁষার মাথার সেঁধুল? কিন্তু এটাদেখ্ছ ন! এ্রন্ূপ সিদ্ধিন্ন বাবার 

যাহারা করে তাহাধা কত বড় কামনার দাস? অহঙ্কারের টেকি! 

যথার্থ ধর মানে চরিত্র--সেইটাই হচ্চে প্রকৃত শক্তি | চরিত্রবান্ পুরুষের 

রিপু দমন ও বাসনা ক্ষয় হয়েছে। আর বারা সিদ্ধি সিদ্ধি করে ঘুরে 

বেড়াচ্ছে ও একটা অলৌকিক শক্তি চাচ্ছে, তাঁরা জীবনসমস্া সমা- 

ধানের পথে একটুও এগোয় নি, খালি দৈহিক ও মানসিক শক্তির 
অপব্যবহার কচ্ছে ও শ্বার্থপক্কে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। *** বৃথা 

শক্তি-ফক্তির লৌভে ছুটে না । ও সব আলেয়! |” (বিঃ ৩৪৭ পৃঃ) 

কিন্তু খন তিনি & বারই বরাহনগর মঠ হইতে হিমালয় যাইবেন 

বলিয়! যাত্রা! করেন, তখন গুরু ভাইদিগকে বলিয়াছিলেন, “এবার আর 
এ মাত্র লোককে বদূলে ফেল্তে পারার ক্ষমতা লা না করে ফিরছি 

দেখাই নি “অবতারঃ কি না পুনঃ পুন: জিজ্ঞাসা করাতে, স্বামীজি 
বলিয়াছিপেন--“বাবা, এখন থেকে একটু ভাল করে খেয়ো দেয়ো । ত। হলে 
মাথাটা থুল্বে। পুষ্টিকর খাচ্ের অভাবে তোমার মাথার দিলু একেবারে 
শুকিয়ে গেছে ।” আবার বলিলেন “গুরুকে শিষ্েরা অবতার বল্তে পাবে বা 

যা ইচ্ছে ধারণা কর্তে পারে । কিন্তু তাই বলে দেশশুদ্ধ লোক অবতার তষে। 
এ কি রকম? ভগবানের অবতার যেখানে সেখানে বা যখন তখন, হস না।” 

ইত্যাদি) বিঃ ১*২ফ্পৃং)। এই অবতার গজাইবার জন্ত যে ষ্ঠাহার 
সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রধানত: দার্ী--ইত:পূর্বেই 'এ কথা বলা হইয়াছে । 
ফলতঃ “অবতার? সাজার মত নিরাপদ আন কিছুই নহে--যা' 'া', বলিলে'. 
বা করিলে শ্ঠীঁকুরের লীলা" মাঝ বলিলেই সমস্ত সঙ্গত হইয়া মায়] 
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না» (বিঃ ২৭৫ পুঃ ) এট। কি “অলৌকিক কিছু নক? এটা থে 

একটা ম্পৃহণী্ ও গ্রশংমার জিনিস, তা তো! পরমহংসদেষের “ভন্রাব- 

, শ্রেষব্ক্ষিত:কৌটাটি” গঙ্গাজলে ধুইয় নির্ভরানন্দ স্বামীকে খাওয়াইয়া 
তাছাকে ১৭. ডিগ্রী জন্ব হইতে মুক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, “গ্তাখ্ 

 গ্লাকুরের শক্তি দেখ। তিনি কিনা করৃতে পারেন ।* (বিঃ ১০৫৩ পৃঃ) 
এমন ধে সর্বশক্তিমান্ ঠাকুর, তিনি ধার শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন, 

সে পদার্থটা তো! ঠাকুরের মৃত্যুর পূর্বে তাহার শরীরেই সংক্রামিত 
হইয়াছিল । মে কথ! তিনিই শিষ্ট শরৎ বাঁবুকে বলিয়াছিলেন--*শ্বামীজি । 

বসে থাকবার যে। আছে কি বাব। এঁ যে ঠাকুর যাঁকে “কালী” “কালী, 

থলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখ্বার ছু তিন দিন আগে সেইটে এই 
শরীরে ঢুকে গেছে) সেইটেই আমাদের এদিক ওদিক কাজ করিয়ে 

নিয়ে বেড়ীয়”--ইত্যাদি। এই বলিয়া প্রথম খণ্ডে (ঘিঃ ১৪৮ পুঃ) 

উল্লেখিত পরমহংস দেব কতৃক তীহার মধ্যে শক্তি লঞ্চারের ঘটনাটি 

“বিবৃত করেন । (বিঃ ১০৩৪-৩৫ পৃঃ) 

শ্বয়ং «কালী' যার দেহ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন--তার আর 

কোনও সিদ্ধাই'অর্জজনের দরকার ছিল কি? সর্বশক্তিমান, পরমহংস 

তে তাহাকে ইহাও বলিয়াছিলেন-__-*তোর ভিতর দিয়েই আমার 

সিষ্ভীই, কাজ করবে ।৮ (বিঃ ১৪৯ পৃষ্ঠা ) পাঠকবর্ণ এই. সকল কথার 

সঙ্গতি বিধান করুন । শ্বামীজি কাশ্দীরে (জুলাই ১৮৯৮) অমরনাথে 
গেলে নাকি “দ্বয়ং অমরনাথ তাহাকে দর্শন দিয়! কৃভার্থ করিয়াছিলেন । 

এবং মৃত্!্য় শিবের কপায়.তিনি ইচ্ছামৃতুয বরলাভ করিয়াছিলেন ।” * 

(বিঃ ৮৮৭ পৃঃ) প্রায় সেই সমধেই (মে ১৮৯৮ ) নৈনিতালে জনৈক 

যোমলমান অধ্ৈতবাদী নাকি “ন্বামীজি দর্শনে ও ভঁহার আধ্যাত্মিক 

| রি * ভুরযারোগ্য রোগে ভূগিরা অকালে ৩৯ বৎস বসে ধ্ি যু 
পতিত হন-তিমি নিশ্চয়ই ইইছছা মৃত্যু" বরপ্রাপ্ত ! ৮? 



 - স্তৃতীয় পরিচ্ছোদ। ৫? 
পসটিশিস্টি 

শক্তির পরিচয় পাইয়। বলিয়াছিলেন, *ন্বামীজি, যদি ভবিষ্যতে কেছ 

কখনও আপনাকে অধতার বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে মনে 

রাখিবেন-_আপনার এই মুসলমান বান্দা তাচাদিগের সকলের অগ্রাধী 

হইবে 1” (বিঃ ৮২৮২৯ পৃঃ) কিন্তু বিবেকানাদোর কোঠীপ তেমন 

জ্কোর চিল না * তাই তিনি অবতার হইলেন নাকি তাঙার 

জন্মতিণিতে তীহার প্রতিমূর্তির সাক্ষাতে ঘটস্থাপমপূর্ববক পৃজার্চা 

হটয়াঁছ-__ এ সংবাদ আমর শুনিতে পাইয়াছি । 

কি উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকান গমন করেন, এ লিষয়ে হায়ডাবাদে 

41171981017 0০ 076 0৪৮ শীর্ষক বক্তাঁয়। সর্বাশোষে তিনি মি্ধ ' 

প্রীবনের টদ্দেশ্ট বাক করিয়া বলিলেন_-«“এই উদ্দেশ্য মাতৃভৃমিয 

লপ্তগৌরষ টঙ্জার ব্যতীত আর কিছুষ্ট নঙে * সভার তিনি সুষ্পক্ট 

বাক্যে প্রকাশ করিলেন থে, এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য তাহাকে ধর্শ 

প্রচারকের বেশে দূরততম পাশ্চাতা প্রদেশে যাইতে হবে এবং বেদ- 

বেদান্তের অতুলনীয় মহিমা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে ।* 

(বিঃ ৩৭৪-৩৭৫ পৃঃ) পযন্ত মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিয়হি যেন 

উদ্দেশ্ের কিঞিৎ ব্যতায় হইল-_তিনি আমেরিকা যাত্রার নিমিপ্র অর্ধ 

সংগ্রহের সমগ্নে বলিয়াছিলেন-_-“আমার যাঁওয়। যদি মার অভিপ্রেত হয়, 

তবে সাঁধারপ লোকদের নিকটই ভিক্ষা পাওয়া উচিত; "কারণ আমি 

যে আমেরিক। যাইতেছি সে শুধু ভারতের দরিদ্র বা সাধারণ নরনার্ীর 

অন্ত (৮ (বিঃ ৩৭৭ পৃঃ) বোধ হয় হায়দ্রাবাদে আমীর ওমরাহদের 

সভায় দরিদ্রের কথাটা স্ব/মীজির মনে উদিত হয় নাই। তবে তীর 

প্রিয় ম--্র, নিকটে লিখিত চিঠিতে কিন্তু আছে--“ * * * জীবনের 
১০ ..- সপে শীশীীপিশী ৩ শিস পা পপি সশরন জি 

* এই কথাটা আমার শ্বকপোলকল্িত নহে-_বিবেকাননের দেহি 

শনি ধর্থস্থানে উচ্চাচিলাধী--পরমহংসের শনি তৃঙ্গ বা উচ্চস্থ। *নুতেরাং 

"হার (পরমহংসের ) তুলনা (শনি) অল্প ফমপ্রদ এবং সেই অ্টই ইসি 

( বিবেকানন্দ ) তাহীর শিশ্য্ হ্বীকার করিয়াছেন ।” (বিঃ কোঠী বিচার ত্য |)... 



৫৮ রামকৃষ্ণ বিবেকানপ্য প্রসঙ্গ । 
০০ সি পিশপিশাশি তি সসিশিশিশশিত পি 

০০০ পিপি এরি 

সারাংশট1 আমে রকাঁয় কাটিয়ে এলুম, নিজের যতটা! শক্তি ছিল, সর 

খোয়ালুম--কেন? না, ও দেশের লোককে উদার উন্নত কর্বার জন্ট 

ও ওদের আধ্যাত্মিক মার্গে নিয়ে যাবার জন্য ৮ (বিঃ ৭৪৪ পৃঃ)। 

পরন্ত আমার বোধ হয় গুজরাটে পোরবন্দর রাজসভায় পগুতেকা যাহ! 

বলিয়াছিলেন, তাছাতেই বিবেকানন্দের পাশ্চাতা দেশে যাইবার জন্য 
উত্স্ুকতা জন্মে। তীষ্তারা বলিয়াছিলেন পসতাই স্বামীজি, ভারত 

আপনার উপযুক্ক স্থান নহে। আপনি পাশ্চাতা দেশে গমন করুন 

এবং সেদেশে আগুন জ্বালিয়া আনুন-দেখিবেন এ দেশের লোক 

আপনার প্রত্যেক কথায় উঠিতোছ, বসিতেছে |” (বিঃ ২৭৮-৭৯ পৃঃ) 
একট। বড় কিছু হব_-এই উৎসপিণী বাসনা--ইংরাজীতে যাকে 

'এম্বিশনগ (201018190.) বলে-বিবেকানন্দের প্রকৃতিতে অতীব 

রলবতী ছিল।* 

| এইরূপ লোকের একটা প্রবল আত্মাদর থাকে-_সামান্ত লোকের 

বিষয়ে এটাই দত্ত বলিয়া আখাাত হয়। মহাকবি ভবভূতির প্রতিধ্বনি 
করিয়। “ভারতী? সম্পাদিকাঁর নিকটে লিখিত পত্রে তিনি বলিয়াছেন-_. 

কিন্ত আশ! এই-_“সম্পংস্তেইন্তি মম কোইপি সম।নধন্ধা, কালোহায়ং, 

নিরবধিবিপুলা! চ পৃথ্থী ?” ( পত্তাবলী নং ১৫ প্রথম ভাগ ৮২ পৃষ্ঠা )। 

তিনি ইউরোপ হইতে এক পত্রে শিষ্যুদিগকে লিখিয়াছেন_-“মামি 

ভারতের যেমন, সমুদয় জগতেরও তেমনি । আমি স্পষ্ট দেখত পা্চি 
,শ্পসপোসপীপপসপী ৯ 

* তদীয় জীবনচরিভ্ের অবতবণি কায (৩ পৃষ্ঠায়) গ্রগ্বকার লিখিয়াছেন-_ 
_ *প্রাচীন কালের জুলিয়াস্ সীজার, আলেক্জাও্ডার দি গ্রেট ও ইদানীন্তন কালের 

মহাবীর নেপোলিয়ন্ প্রভৃতি ২।৪টি মহাগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাহার 
স্কায় সর্বাবিষয়ে শক্তিশালী পুকষ বোধ হয় একিহাপিঞ" খুগের মধ্যে দেখিতে 

পাওয়া যায় না।” এই বাক্যে উৎকট অতত্যুক্তি থাকিলেও কিছুটা বথার্থতা 
_ আছে_-সীজার, আলেক্জাগ্ডার ও নেপোলিয়ান্ ইহার! সকলেই ছুরাকাজ্ 

ব্যক্তি ছিলেন_-বড় লোক ছিলেন, কিন্ধু পুনঞ্জোক ছিলেন না। 



টি পরিচ্ছদ । . টি 
পে সিস্সি 

আমার পশ্চাতে এক ইগানতি ঈাড়িয়ে আমায় চালাচ্ছেন। আজি 

কারও সাচাধ) চা না) * (বিঃ ৫২৪ প্ঃ) 

শিলংএ নাকি শ্বাসের গীড়ায় কার্তর হইয়া আপনা-আপনি, 

বলিসাডিলেন-_“যাক মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বাকি আসে যায়? থা 

দিয়ে গ্লুম দেড় হাজার বছরের খোরাক 1” (১২৩) [তিনি না 

“ইচ্ছামৃ” বর প্রাপ্ত-তবে এই "মতই যদি তয় ইতাদি কেন ?] 

শিম্দ্রক বলিতেছেন,--হীন সাহস হইলে ভাবিবে--«আমি + ৯ 

অমুকের ( অর্থাৎ শ্বয়ং শ্বামীজির ) চেলা, * * এইক্ুপ খুব অভিমান রী 

রাখবি ৮ (বিঃ ১৯৫*-৫১) 

মৃত্যুর দিনেও নাকি অন্ফ,ট শ্বরে শ্বামীজি বলিয়াছিজেন-_“যদি 

আর একট| বিবেকানন্দ থাকতো, তবে বুঝতে পাবৃত্ত বিবেকানন্ন কি 

করে গেল। কালে কিন্ত এমন শত শত বিবেকাননা জন্মাবে ৷ 

(বিঃ ১০৮৭ পৃ5)1 এ সকলের উপর টীকা অনাবশ্ক । 

স্বমীজি আমেরিকায় গিয়া তন্রত। স্্রীলোকদের হইতে বখন খুব 

প্রশংসা ও সহায়তা লাভ করিতে লাগিলেন, তথন তাগাদের সন্থন্ধে যে 

' সব চিঠিপত্র লিখিয়াছিঙ্লেন, তাহাতে উহাদের অতিশয় সুখ)াতিপূর্ণ 

কণ। বলিয়াছিলেন। মাদ্রাজে শিষ্যুগণের নিকটে ২১১৯০ তারিখের 

চিঠিতে আছে--*আর ইহাদের রমনীগণ সকল স্থানের রমনীগণ অপেক্ষা. 

উন্নত” ( পত্রারলী ১ম ভাগ ৩১পৃষ্ঠ' )। শ্রীযুক্ত ভরিপদ মিত্রের নিকটে 

লিখিত ২৮ ১২৯৩ তারিখের চিঠিতে আছে *** * এদেপের স্রীদের 

মত পরী কোথাও দেখি নাই । * & & এদেশের তুষার যেমন ধবল 

* বিবেকানন্দ মহাসভায় বক্তৃতা দির নামজাদ। হইবার পূর্বের মাদ্্রাজরী 

শিষাদের নিকটে লিখিত পত্রে তো সাহাব্য প্রেরণের জন্য আনাদ করিযা- 

হ্রিঙ্গন! (পত্রাবলী-_প্রথম ভাগ ১৫-২৭ পৃষ্ঠা বা তখন রহ 

'মহাশকি! কোথায় ছিলেন? .. ১১8০3: এ 



৪ রামকুষ। বিখষেকানণা গ্রসঙ্গ । 
সিন্স 

তেদনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি । আর এর কেমন স্বাধীন | 

কক» *% আর এদেশের মেয়েরা কি পবিত্র । ২৫।৩* বৎসরের কমে 

কারুর বিবাহ হয়নাঁ। আর আফাশের পক্ষীর স্টায় স্বাধীন। আর 

আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হ'লে খারাপ হয়ে 

যাবে । আমর! কি মানুষ? * *& * ছেলেদের যেমন ৩৭ বৎসর 

পর্যন্ত ব্রক্গচধ্য করে বিচ্ভা।শিক্ষা। হবে তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। 

কিন্ত আমর! কি করুদ্ধি? তোমাদের মেয়েদের উপ্নত করিতে পার? 

ভবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।* (পত্রাবঙ্গী৷ ১ম ভাগ 

৩৬ ও ৩৭ পন্তা) খেতড়ির বাজাকে ১৮৯৪ অব যে পত্র দেন, তাহাতে 

ছিল--“আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প 

শুনিয়াছি--গুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের নারীর মত চাল-চগন 

নছে--ত্াহারা নাকি স্বাধীনতা-তাগুবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের 

সকল সখ, শান্ত পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও 

ইঁ প্রকারের নানা আদ্রগুবি কথ' শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে একবৎসর 

কাল আমেরিকার পরিবার ওআমেরিকার নারীগণের সন্বদ্ধে অভিজ্ঞতা! 

লাভ করিয়া দেখিতেছি, এ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও 

্রান্ত। আমেরিকাবাঙ্গিনী রমণীগণ! তোমাদের খণ আমি শতজন্মেও 

শোধ করিতে পারিব না। ভোষ!দের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি 

ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না» তারপর ঝিক্রপে তিনি 

খসহায় অবস্থায় এ সকল রমণীদের নানাপ্রকারের সাহায্য লা করেন, 

পা বর্ণনা করিয়াছেন--পরে বলিয়াছেন--“কত শত হুম্দর পারিবারিক 

জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি--কত শত জননী দেখিয়াছি, যাহাদের 

নির্শল চরিত্রেরস্প্যাহাদের নিঃস্বার্থ অপতানেহের বর্ণনা করিবার ভাষ। 
. 5 নাই-কত, শত করা ও কুঙারী দেখিরাছি যাহারা ডারান! দেবীর 
_ ললাটছ তুযারকপিকার ভার নির্শল--নাবার ধিগক্ষণ শিক্ষিতাঁ এবং 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩১ 
২০ 

৯৮৭৫ ২৯৯ দিনপসিতিসস সী সস সপ সিল পিতা 

সর্বধিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পর্। |» ওবে তিনি সির মা 

ভাগও যে দেখেন নাই--তহা নয়--কিস্কু তাহার টান্লেথ কি সঠ্ঘত' ভাবে 

ও সাবধানে করিয়াছেন--“তবে কি আমেরিকার মারীগণ” সফজেই 

দেবীন্বযূপা? তাহা নে, ভাল মন্দ সকল স্থানেহ আছে। কিস্তু যাতা- 

দিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই 'অপদাথ অসার 

অংশ দর্শনে সমগ্র জাতির ধারণ! করিলে চলিবে না, কাধণ উতারাও 
আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহ! সং, উদার ও পৰিশ্ত। 

তাহাত্বারাই জাতীয় জীবনের নি্শাল ও সতেক্র প্রবাহ নিরূপিত হর] 

থাক ।” (বিঃ ৭৫১-৫৩ পৃঃ) খুব উদার কথা সন্দেহ মাই) কিন্তু হু 

বৎমর পরে আমেরিকা হইতে ইউরোপে আগিয়াই যেন শবদজিয়ে গেল 

মতটা ৮ ১৮৯৬ অকে বিলাতে বক্ততায় তিনি বলিয়াছিলেন--- « 

লস্মিএব কউ 
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পি? 

পিসী তাস 
পাস তা ছি শিরোপা পারিস পাস 

. পা পেস পরি লতি এপ লাস 

উল্লেধ করা আবশ্যক মনে করিতোছি যে, ধিনি সভাপত্তিরূপে তদানীং 

অপরিচিত বিবেকানন্দকে চিকাগো। ধর্মমহাসভায় বক্তার অন্ত 

উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেই ডাঃ ব্যারোজ ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া 

স্বদেশে গিয়া বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ করেন-- 

তন্মধ্যে আমেরিকার নারীগণের অবথা নিন্দাও একটা। বিষয়। এই 

অভিফোগের উত্তরে শ্বামীঘি আমেরিকায় জনৈক বদ্ধুকে যে পঞ্র 

লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছেন_-“একট।! বন্ুতায় আম মিহছদের 

(অর্থাৎ মিশনারিদের ) সম্বন্ধে ও তাদের উৎপত্তি নিয়ে ছু'একট! 

কথা বলেছিলাম--অবশ্য ইংরেজ ধর্শ্যাজকদের বাদ দিয়ে-আ'র সেই 

সঙ্গে আমেরিকায় চার্চওয়ালা স্ীলোকদের ও তাদের কুংসা উত্তাবনের 

শক্কিস্বদ্ধে একটু উল্লেখ করেছিলাম। এটাকে নিয়ে মিহ্বরা খুব 

লফালাফি ঝরে বলে বেড়াচ্ছে, আমি নাকি সমস্ত আমেরিকার 

নারীঞ্জাতির নিন্দা করেছি-মতলব আর কিছুই নয়_-ওদেশে আম 

যে একটা করে এনেছি, সেটা পণ্ড করা । ইতাদি (বিঃ 7৪৩ পৃঃ) 1” 

এ সকলের সঙ্গতিবিধান পাঠকগণ নিজেরাই কারবেন। আ[মতে| 

দেখিতেছি কেবল 'মায়! ও ইলিউশন” !! 

ভারতের নারীগণের সন্বন্ধেও বিবেকাননোর ছু'রোগ্না কথা উপরে 

উদ্ধত হইয়াছে। সাধারণ জনগণ সম্বন্ধেও তদীয় মতামত উল্লেখযোগ্য 

মনে করিতেছি। 
| 

আমেরিকার পথ হইতেই চীন ও জাপান দর্শনান্তে মাত্রালী 

বন্ধগণের নিকটে লিখিত চিঠিতে আছে-_*শত শত বুগের অবিচ্ছেদ 

সামাজিক অঠ্যাচারে তোমাদের সব ষনুশ্যুতটা একেবারে নঙ& হয়ে গেছে, 

* বিবেকানন্দচরিত-লেখক. মহাশয়ও বলিয়াছেন “কিন্ত প্রকৃত, পক্ষে 

সবসীক্রীর কোন লেখায় বা. বক্ত,তার় আমেরিকান বমনুগণের বিকষদ্ধে একট 

খাও দেখিতে পায়] ধায় লা” ইত্যাদি (বিঃ ৫৮১ পৃ). -. 0. 
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তোমরা কি বল দেখি?” মাবার আছে “এসো মানুষ হও। নিজেদের 

মবীর্ণ গর্তথেকে বোরয়ে এসে বাইকে গিয়ে দেখ সব জাতি কেমন 

উন্নতিপথে চলেছে ৮ তারপর জ্ষিন্ত/না করিতেছেন--“মান্ছ্রাঙ্গ এমন 

কতকগুলি নিঃন্যার্থ যুবক দিতে প্রস্তত-_যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি 

সম্পন্ন হবে তাহাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন প্রদান করুবে, সব্বসাধারপের মধ 

শিক্ষা বিস্তার করবে আর তোমাদের পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা 

পশুপদ্ববীতে উপনীত হইয়াছে তাদের মানুষ কর্বার জন্যে আমরণ 

চেষ্টা কবুবে ?” (পত্রাবঙ্গী ১ম ভাগ ১৩ ১৪ পৃষ্ঠা) তারপর ভারতে 

আসিয়া একদিন এক শিল্তুকে বলিয়াছিজেন--“সংগ্রংমশীলতাই 

জীবনের চিহ, যে জাতির চেষ্টা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেহঃ সে 

জাতটা মরেছে-যেমন আমাদের জাত।” (বিঃ ৬৭৮ পৃঃ) এখন 

পাশ্চাত্য সমাজের গোকসাধারণেণ [কিরূপ অবস্থা বপিত হহয়াছে, 

দেখা যাউক | মাদ্রাজী শিক্যাগণের নিকটে ২১১৯৩ তারিখে চিকাগে। 

হইতে লিখিত পত্রে আছে “এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের 

্মনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজা রাজড়। হহতে অধিক শিক্ষিত। 

আমরাও কেননা উহাদের মত শিক্ষিত হইব? অবশ্য হব ।” আমর! 

দরিদ্র বলিয়া! যদি ওজুহাত দেই--এই মনে করিয়া তিনি লিখিয়াছেন 

*মনে করিওন! আমরা দরিদ্র *) অর্থ জগতে শক্তি নছে, সাধুতাই, 

পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্ষি 

কিনা ।* (পত্রাবন্দী প্রথমভাগ ৩৪ পৃষ্ঠা! ) এহ পাশ্চাত্য “মুশিক্ষিত” 
পপ 

& অথচ আমেরিকার পথ হইতে প্রাগুল্লিখিত পত্রের একস্থানে জাছে 

*পীন ও ভারতবাসী যে সভাতাসোগানে একপদও অগ্রসর হইতে পরিতেছে না, 
দরিত্রের অতি দারিগ্র্যই তাহার এক প্রধান কারণ। সাধারণ হিন্দু ব 

' চীনবালীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহি্ষ অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত 
২ করিযা। রাখে ঘে, তাহাকে 'আর্ কিছু ভাকিবার অবসর দেয় ন।  ( পত্রাবলী 
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এএম পশ্িজ্জ্ছেছ £ 

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও 

পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি । 
গতবারে (১৩২৬ সালে) যখন পঞ্চিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শখধর তর্কচূড়ামগি ঠা 

গৌহাটিতে আগমন করিয়াছিঙ্গেন, তখন একদা কথাপ্রসঙ্গে ৬রাম়ক 

পরমহংসদেব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তীহার সহিত যে পরষহংসদেবের 

সাক্ষাৎভান্ব আলাপ-পরিচয় ছিল, এ কথা! অনেক গ্রন্থেই পাঠ করিয়া 

ছিলাম; তাই কৌতুহলী হইয়াই এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই--বিশেষতঃ 

পরমহংস তাহার “চাপরাশ আছে কিনা গিজ্ঞাস| করিয়াছিলেন এবং 

তিনিও যখন ৮রামকঞ্চ গলনালীর পীড়া কষ্ট পাইতেছিলেন-_তখন 

গীড়াধুক্ত স্থানে মন একাগ্র করিলে পীড়া সারিয়া যাইবে, একথা 
তাছাকে বলিয়াছিলেন ; এই দুই বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাঁহয়াছিলাম। 

তিনি তী পময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাছা পরমহংস দেবের ভক্তগণের 

লিখিত বিবরণ হইতে বিশেষভাবে বিডির 7) এবং তাহার সম্বন্ধে চুড়ামণি 

মহাশয় সামান্টতঃ যাহা! বলিয়াছিলেন, তাঁহাও পরমহংসের ভক্তগণেরর 
প্রচারিত প্রস্থাদি পাঠে তৎসন্বদ্ধে যেক়প অবগত হওয়া যায়--তাহা হইতে ৃ ৮ 
অনেক পৃথক রকমের যোধ হইয়|ছিল। ৃ 
রঃ .. অরামকক পরনহদবকে হি আ আহারিক ধা খনিজ 
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পরমহংস-দেবসম্বদ্ধে অনেক প্রবন্ধার্দি পাঠ করিয়া আমি তীহার প্র 

ভক্তির ভাব পোষণ করি--এমন কি কিন্ু সাধনশাঙ্দরে ও দেবদেবীে 

বাদের বিশ্বাস আদৌ ছিল না, এমন অনেক লোককে আমি পরমহংস 

দেবের উক্তি ও জীবন-চরিতি পাঠ করিতে বলিয়াছিঃ কেহ কেহ তদ্বার 

ফলও পাইয়াছেন। এ অবস্থায় তাহাকে খর্ব করিবার জন্য বর্তমা? 

আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই--বরং তিনি প্রকৃত যাহ। ছিলেন, তাহ 

সাধারণো প্রচারিত হউক--এই অভি প্রায়ই এই প্রবর্থনার কারণ । 

পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি যথাযথ লিখিয়৷ রাখিতে পার নাই-- 

তাই সেদিন তাহাকে অনুরোধ করিয়৷ লিখিয়াছিলাম যে, আমার নিকা 

তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন অনুগ্রহপুর্র্বক লিপিবদ্ধ করিয় 

প্রেরণ করেন। তদুত্তরে তকচূড়ামণি মহাশয় যে পত্রথানি [লিখিয়াছেন 

সাহা! সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশিত করা গেল। 

পরত্ব আগে পূর্ববপক্ষ লমাক্ না বলিলে উত্তরপক্ষ ঠিক বোঝা যাইবে 

না। তাই রামকৃষদেবের ও পণ্ডিত তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের মধে 

“চাপরাশ' ও মনঃসংযোগ দ্বারা রোগশান্তিবিষয়ে যে কথাবার্থী হঃ 

তাহা, ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ব যেরূপ বণনা করিগ্া গিয়াছেন, সেইরপই 

এ স্থলে উদ্ধত করা হইতেছে। 
“চাপরাশ” সম্বন্ধে কথা । 

“একদা এই রঙ্গমন্দিরের সম্ম,স্থিত ভক্তিতাজন ঈশানচন্ত্র মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে রামকুফদেবের আগমন হইয়াছিল । এই স্থানে 
পঙ্িপ্রবর শশধর ভর্কচূড়ামণির নাম শ্রবণ করিয়। তাহাকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত তিনি গমন করেন । আমর! সকলেই পম্চাৎগমন করিয়াছিলাম। 
আমাদের সছিত নরেজ্জও ছিলেন । চুড়ামণি যহাশয়ের নিকটে উপস্থিত 
হইয়। রামক্কফমেব বলিয়াছিলেন যে “ইাগ! ভূমি যে ধর্শ প্রচার করিতেছ। 
তোমাক চাপরাপ 'জাছেশ” চৃড়াফণি মহাশয় কোন উদ্বরপ্দান করিবে 



প্রথম পরিচ্ছে। ৩ 
শাসিত এট সমিতি শি, 

পারিলেন না এবং আমরা সকলে হা! করিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনরায় 

কহিলেন, শদেখ যখন রাস্তায় অনেক লোক গোলমাল করে, তখন 

পাহারা ওয়াল৷. আসিবামাত্র সকলে সরিয়া পড়ে। লোকের ঠিসাৰে 

পাহারাওয়ালা শ্বতন্ত্র কোন প্রকার জীব নহে। তবে লোকে কেন সরিয়া 

যায়? কেন তাহাকে য় করে? কেন তাহার কথ! শুনে? পাহারাওয়াল! 

সামান্য লৌক, তাহার বেতন ৩২ টাঞচা, তাহাকে কেহ ভয় কুরে না 

কিন্তু তাহার যে চাপরাশ আছে, তাহ! দেখিয়া লোকে ভীত হইয়! 

থাকে, যেহেতু চাপরাশ মহাশক্তির পরিচায়ক । সেইরূপ ভগবানেক্স 

আদেশ এবং ইচ্ছা না হইলে তাহার শক্তি কাহার ভিতর না গ্রনিষ্ট 

হইলে, যে যত পঞ্ডিত হউক, যে যত বহুদর্শী হউক, যে বত শান্ত 

হউক, যে যত স্ুবক্তা হউক, কেহ কখন পোকের মন হরণ করিতে 

পারে না।” ইত্যাদি * রামচন্ত্র দত্তের বক্ততাবলী--৪৮৪ পৃষ্ঠ । 

মানসিক একাগ্রতা দ্বারা! রোগপ্রশমনের কথ]। 

“শশধর তর্কচুড়ামণি পরমহংসদেবকে কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন 

যে, সমাধির সময় ক্ষতস্থানে কিঞিৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহ! 

আরোগ্য হইয়া যাইবে । পরমহংসদেব সে কথ! অগ্রানা করিয়া বলিয়া 

ছিলেন, “সমাধি করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে হইবে? এ অতি রতস্কের 

কথা ।” 1 পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত (তৃতীয় সংস্করণ ) ১৪৫ পৃষ্ঠা । 
০--শপীপাপিশি পিপিপি পপি পপ পপ 4 

* এ বিষয়টি শ্ীম__কথিত জীতীবামকুফ্কথামৃত ১ম ভাগ একাদশ থঞ্ডে 

(দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষত: ) বর্ণিত আছে; তাহাতে এ কটু পার্থক্য পরিলক্ষিত 

হয়--জ্ীম-মহাশয় বেশ একটু মোলায়েম করিয়া পিখিয়াছেন | কিন্তু ঘুই জন 
"সাক্ষাৎ ত্রষ্টার বর্ণনায় এইরূপ পার্থক্য হওয়াটা একটু দ্মাশ্চ্যজনক নহে কি? 

+ এ কথাটাও প্রস্থাত্তরে আর এক রকমে আছে :-ঠাকুয়ের তখন অনুখ-]- 

কাশীপুরের বাগানে-_বাড়াবাড়ি। জীতুত শশধর তর্কচুড়ামণি, দে করেকজন/ 



$ রামক্ বিষেকানন্দ প্রসঙ্গ । 
শপ 

সি পপি তে পিস সি ন্মিস্মসমি্িরসি পিস্তল প্র ও 

এখন শ্রয়ুত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্রথানি অবিকল উদ্ধত 
করিতেছি । 

৮নদাশিবঃ শরণং | 
বহরমপুর 

$ ২৭৯২৫ ৬ 

পরম ম্বেহাম্পদেষু-_সান্নয় সমাবেদন মিদং- 
মহাত্মন! 1 অনেকদিন হয় আপনার পক্পখানি পাইয়াছি, উত্তরে 

অনেক কথ লিখিতে হইবে, তাদৃশ অবকাশের প্রতীক্ষায় এতদিন বিলম্ব 

হুইয়াছে। 

রামকষ মহাশয়ের (পরমহংসের) সম্বন্ধে আমি যতটা বিদিত আছি, 

তৎসমন্তই সংক্ষেপে জানাইতেছি। এতন্বারাই আপনার জিজ্ঞাসিত 

সকল বিষয়ের উত্তর হইবে। 

রামকষ। “পরমহতস' উপাধি কাহার নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা 
গুরারগারপ্পাসটি 

ছন্ুখের কথা শুনিয়া দেখতে আদিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে 
বলিলেন, “মহাশয় শাস্ত্রে পড়েছি, আপনাদের ন্যায় পুকষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক 
ত্বোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন । আরাম হোক মনে ক'রে মন একাপ্র 
ক'রে একবার অনুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখিলেই সব সেরে ষায়। আপনার 
একবার এরূপ করিলে তয় না?” 

ঠাকুর বলিলেন-__“তৃমি গত হ'য়ে এ কথা কি করে বল্লে গো? ষে মন 
সঙ্চিদানন্দে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তৃলে এ ভাঙ্গা হাড়মাংসের খাচাটার 
উপর দিতে কি আর প্রবৃদ্ধি হয়?” পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন। ইত্যাদি 
স্বামী সারদানন্দপ্রণীত জীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ--গুরুভাব- পূর্বার্ধ ৭৪ পৃষ্ঠা । 

* অর্থাৎ ২৫শে গোঁষ ১৩২৭ : পূর্বের সনের অঙ্ক লেখাটাই সনাতনরীতি ? 
পান্চাত্যের সঙ্গে এখানেও জামাদের প্রভেদ। ( লেখক) | | 

| ণ' তর্কচূড়ামণি মহাশয় পত্তিত--এবং “বিস্ভাবিনয়সম্পল্পে বাজ্মণে গৰি 

: ইত্তিনি। শুনি চৈব্্গপাকে চ পিতা; সমদর্শিন; ৪*-ভাই এই “কু্কেও 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ৫. 

আমি জানি নাঁ। খুব সম্ভব ইহা সাধারগ লোকের নিকটই পাইয়া 

ছিলেন। আপ্কাল সাধারণ লোকেরাই খষি, মহর্ষি, অমুকানম্দ, অমুক 
সবমী, অমুক পরমহংস ইত্যাদি উপাধি দিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত 
কলিকাতা অঞ্চলে যথে্ই আছে । রামকফের পরমন্ধংস নামও বোধ হয় 

সেই ভাবেই হইয়াছিল। আর হর্দি তাহার গুরই এ উপাধি দিয়! 

থাকেন, তবে তাহাও প্রান্তিমূলকই বুঝিতে হইবে, কারণ শান্ত্রমতে যেক্নুপ 

অবস্থা হইলে পরমছংস বল! যায়, সে লক্ষণ তাহাতে আমি দেখিতে পাই 

নাই। এ কারণে তাহার প্রতি এ উপাধিটি ধাবহার করিতে আমি 

সাহস পাই না. তবে তাহাকে আমি মহাশয় লোক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, 

এই জন্য আমি তাহাই বলিয়া থাকি। আর আশ্রমের ভাবে ধরিলে 

তাহাকে কোনও সংজ্ঞাই অকুত্টিতভাবে দেওয়া যার না। তাছার 

পরমহংসের লক্ষণ যেমন ছিল না, তেমন তাঁহার পূর্ববত্তি ব্রঙ্ত্য/াদি 
আশ্রম-ব্রয়েরও শান্ত; লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই-_দণ্ডীও ছিলেন না, তবে 

ভগবান্ শঙ্করাচার্ধে;র বাবস্থামতে তাহাকে 'অবধৃত জাশ্রমী' বলিলে 

নিতান্ত অসঙ্গত হয় না । অতএব আমার বিবেচনায় তাহাকে রাম 

অবধূত” বলাই উচিত । 

রামের সহিত আমার অনেকদিনই দেখা লাক্ষাৎ হুইয়াছে। 

প্রথম তিনিই আমার কলিকাঠার বাসায় গিরাছিলেন। তৎপরে আহিও 

তাহার নিকট গিয়াছিলাম, শেষে তিনিও মধ্যে মধ্যে আসিতেন, আমিও 

যধ্যে মধ্যে তাহার নিকট বাইতাষ। “ধর্শশাস্রের ব্যাখ) করিতে 

তোমার কোন চাপরাশ আছে কি না” আমাকে এতটুকু বিজ্ালা 
করিবার অধিকার তআমি তাছাকে দেই নাই। শ্ুতয়াং & াবে 

আমাকে এ কথ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না এবং তিনি কয়েনও লাই । 

ভিনি যে ল্পোপড়। কিছু জানিতেন না এবং শান্থও পড়েন নাই, জ . 

খিধযে ভিন বেশ ধারণা রাধিতেন এবং আহি যে তখন ২৫৩১ বর্ষায় 



৬ | রামকুষঃ বিবেকানঙ্গ প্রসঙ্গ । 

পর্যন্ত বথাশক্কি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাঁও তিনি জানিতেন । 

আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাহার অন্ুচরগণের একতম বলিয়াও 

ফন করিতেন না; কাষেই আমাকে ব্ররূপ প্রশ্ন করা তীহার পক্ষে 

সঞ্ভবপর নহে । 

আমি কোন ধর্মমত শিক্ষা ব! উপদেশ লওয়ার নিমিত্ত তাহার 

নিকট যাই নাই; কারণ তিনি কোন প্রকার শান্তই জানিতেন না। 

সুতরাং আধ্যাত্মবিষয়, ঈশ্বরতত্ববিষয়, ব! ব্রঙ্গতত্ববিষর বা তত্প্রাপ্তি- 

সাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাহার বিদিত ছিল না। তাহার যাহ! 

বিদিত ছিল, তা! সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। শান্ত্ব্ষয়ে যাহারা 

একেবারেই অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই তাহ! উপযোগী হইতে পারে ও হইত? 
“রামরুষ্খকথামৃত' দেখিলেই তাহ! বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি 

শান্তাদি না জানিলেও কেবল গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজের অনুষ্ঠান 

করিয়া অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক বন্ধনও 

কতকট। কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহা! আমি ববর্বাস করি এবং ভক্তি 
রাজেোও তিনি অনেকট! অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা আমি শ্বীকার করি? 

কিন্তু সে অনুষ্ঠান বা ততটুকু ভক্কিশিক্ষা অনেকের আবশ্তক ব! উপযোগী 
হইলেও সকলের নে 

তাহার তক্িমাখা গান শুমিতে বড় ভাল লাগিত, ভক্তির ভাব 

দ্বেখিতেও আনন্স হইত। তা/তীত তিনি কতটা উর্লত হইতে পারিয়া- 
ছিলেন তাহা বুঝিব/র অন্ত কুতৃহল ছিল। আর তিনি অকপট সাধু 
প্রকৃতির লোক বলিয়া ধারণা ছিল । 

এই সকল কারণে তাগার নিকট মধ্যে মধ যাইতাষ । আর তিনি 

সাধারণ লোকের নিকট হাসিতে হাসিতে যে সকল টোট্কা কথা 
বলিতেন, তাহাঁও বেশ মি লাগিত। কিন্তু আমার নিকট তিনি কি 



শ্রথয় পরিচ্ছেদ । 

শান্ের ২1৪টি কথা জিল্ঞাসা করিতেন, ইহা স্বরণ আছে। আর 

আঙ্গাকে তিনি বিশেষ একট মুমতার দৃষ্টিতে দেখিতেন এইরূপ আনার 

মনে হইত । আমি ধর্ধুব্যাখ্যাকার্ষে। ব্রতী ছিলাম, তাহাতেও তিনি 
ধিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন, মমতার কারণ বোধ হয় 

তাহাই হইবে। তিনি আমার কিছু বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন । 

তাহার উন্নতি কি পরিমাণ হইয়াছিল, তাহ! স্থির করিয়। বল। 

ন্বকঠিম, তবে বাহিরে যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে তিনি ঘে 
আকজন সাধুগ্রকৃতির লোক এবং অধ্যাত্মরাজ্যেও এই ভূলদেহের সম্বন্ধ 

কাটাইয়। আন্তররাজ্যের মনোময় কোব অর্থাৎ প্রথম ভূমিকায় আরোহণ 

করিতে পারিতেন, উ€1 বেশ বুঝিয়াছিলাম | অহক্কার, ক্রোধ, ঈর্ঘাঃ 

হিংসা প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিগুলিও' তিনি অনেকট। দষন করিতে পারিয়া- 

ছিলেন, ইহা বুঝিয়াছিলাম। তিনি সকলকেই প্রায় সন্মেহে হান্চমুখে 

কথ। বলিতেন। ভোগ্)বন্ত বিষয়েও তাচার আপক্কি অনেকটা কমির়াছিল, 

ইহা! আমার ধারণা । পূর্বেই বলিয়াছি--তিনি এক শ্রেনীর অবধৃত। 

সে অবস্থায় প্রসাদ যত যাংসাদি ভোন তাহার পক্ষে অসম্ভব নছে; 

কিন্ত খাইতেন কি ন! ভাহ। আমার শ্মরণ নাই । | 

তবে রীতিমত তৈলাভ)জপুর্ববক নান এবং ৰারংবার পান খাওয়া 

দ্নেখিয়াছি। স্ত্রীলোকদিগকে তিনি মাতৃৰৎ ব্যবহার করিতেন'। তিনি 

দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতেই থাকিতেন, সেখানে মায়ের নানারিধ উত্ভতষ 

উত্তম ভোগ হইয়া থাকে, সেই প্রসাদ থাহতেন। তৎপর তীহায় 

গুণগরিষ। সাধারণে প্রকাশিত হইলে, অন্তলোকেও্ উৎক৪ রব) লইয়া | 

তীাঙাকে দিত, বাড়ী আমিয্লাও অনেকে খাওয়াইত। সুতরাং আছার 

ভাঙার উৎকষ্ট মতই হইত, বাসন্থারও উৎক্কষ্টই ছিল। অতএব তীাগার 

টাকাকডির কোন গ্রয়োজনও ছিল না, ভাহ1 নিহেনও না । এ কারগে 

উহাকে একটি উর পুরুষ অবস্তই ব্িতে হইদে | ও বং গান রজত 



৮৮ বামকৃঞ্ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 

করিতে কিংবা অন্যের গান অথন| ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ গুনিলে কিছু 

কালের মত তাহার একপ্রকার সমাধির মঙ অবস্থা হইত, তখন 

বাহজান থ/কিত না কিয়ৎকাল পর জাগ্রত হইয়া উঠিতেন। এ 

সমাধির ভাব তীহার মনোরাজো থাকিয়াই হইত, তাহার উপরে নহে 

কারণ তিনি ঈশ্বরের রূপগুণেই মগ্র থাকিতেন, তাহার উপরে নহে । 

রূপানুভূতি মনোরাজোই হইয়া থাকে ইহ| অধ্যাত্মবিদ্ভার স্থিরীকৃত 

সিদ্ধান্ত। তাহার পর যে অধ্যাআুরাজ্যের অসংখাপ্রকার স্তর আছে, 

সমাধিরও অসংখা অবস্থা আছে, আর সর্বোপরি ষে নিত্যতুঙ্ক-বুদ্ধ 

মুক্তত্বভাব বসন্ত আছে,_যেখানে গিয়া নিবাঁজ বা নির্বিকল্প সমাধি 

হইতে পারে, সে সকল বিবরণ তিনি জানিতেনও না, সে সকল সমাধি 

হওয়ার সম্ভাবন।ও তাঁহার ছিল না। সে সকল তত্ব যাহাতে আছে, 

মেই অধ্যাত্থশান্ত্র বা ব্রহ্মবিগ্ঠার গ্রন্থ তাহার একেবারেই অধিদিত ছিল। 

তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না । সে সকল তত্ব এত দুরূহ যে, 

রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ অধ্যয়ন বাতীত কেবল গুরু উপদেশে 
তাহার ধারণ! ব! জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হহতে পারে 

না, কাজেই তিনি স্থুলদেহ ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেও মনোময় কোৰ 

অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহ! বুষিয়াছিলাম। 

তাহার যে সমাধির ভাব হইতে দেখিয়াছি, তাহা সমাধির 

নিয়মানুসারে হয় নাই? গানাদি শ্রবণযান্ত্রে অমনি তৎক্ষণাৎ হইয়া 
গিয়াছে। আবার কিছুকাল পর হঠাৎই তাহা ভঙ্গ হইত। এতত্বার 

এই সষাধিকে ঠিক্ অনুষ্ঠানের ফলও বলা বার না। ইহ মস্তিষ্কের 
অবস্থাবিশেষের ফল হওয়াই অধিকপ্তর সম্ভব। যাছাদের মন্তিষ্কের 

ংশবিশেষ অধিক হূর্বল থাকে, তাহাদের কোন কোন বিষয়ের 

সামন্ত ঘটনাও মস্তিষ্কে গুরুতরয়পে জানাতেই, তখন অবস্থা বশেষে 
_. কাহারও বাহ সংজার লোপ হইয়াও থাকে । গানাদি শ্রবণেও ইহ! 



গ্রথম পরিচ্ছেদ । 0 
শস্ছি পো, 

দেখা গিয়াছে । হাওড়ার নিকট শিবপুরে এক ব্রাঙ্গণের একটি ছেলে 

দেখিয়াছিল/ম, তাভার ৫1৩ বৎসর বয়স হইতেই খেল করতাঁপনহ 

কীর্তনাদি গান হইলে, অনেকক্ষণ বাহা সংজ্ঞার অভাব হইত, ১৯1২৫ 

পল বা অদ্ধ দণ্ড পর খাবার সে প্রকতিস্থ হইত, পরে বয়োবুদ্ধির সঙ্গে 

ক্রমে তাহা! কমিতে লাগিল। ১৬ বৎসরের পর একেবারেই সারিয়া 

গেল। তখন সে অতি কুপাত্র হইক়াছিল। ৫ বৎসরের সঙগয় ইছার 

অবস্থা দেখিয়া নব) অবতারের আবিষ্কারকগণ ইছাকে গৌরাঙ্গের, অবঠার 

বলিতে আরম্ভ করিরাছিল; অজ্ঞের মহিম। অপার! আমার একজন 

শিষ্য ছুর্গ/চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এরূপ অবস্থা হইত, এখন তাহ 

সারিয়। গিয়াছে । 

এহরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে ' রামকৃষ। মহাশয়ের মন্তিষ্বের 

অবস্থাও অতান্ত অনুভবশীল ছিল। কোন কুলোক ৰা সুলোকে তাহাকে 

স্পর্শ করিলে, কিংবা কোন পানভোজ্রন করিতে দিলে, তন্বার। তাহাদের 

শক্তি যেটুকু সংক্রান্ত হইত, তাহাও তাহার অনুভখে আসিত। স্বর্ণা 

ধাতব বস্ত্রম্পর্শেও তিনি বিশেষত্ব অনুভব করিতেন । তাছার প্রক্কতি 

অতান্ত কোমল থাকার অন্যান্ত গ্রমাণও বথেষ্ট আছে। সেই কারণেই 

গান করা বা শুনাকালে তাছার এরূপ বাহ্ সংজ্ঞা বিলোপ হওয়ার 

অধিকতর সম্ভাবনা | অজ্ঞান অবস্থার যে তিনি হঠাৎ দীড়াইয়! 

উঠিতেন, সেই বিক্ষেপ ইহারই ফল বলিয়া মনে হয়। সমাধিশাঙ্তে 
এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখ! যায় ন।। 

যদি এই [সন্ধাস্ত সত) হয়, তবে এরূপ অবস্থায় যে তাহার মনোষর ্ 

কোবে সমাধির কথ। উল্লধিত হইয়াছে, তাহা অমূলক । তবে তিনি 

বিজনে বসিয়া কতদুর কি করিতে পান্সিতেন, তাহ! তিনিই জানেন । 

কিন্ত দেহের সম্বন্ধ তাগ করিয়া তিনি ইচ্ছা, করিলেই মনোদয় কোষে 

ধাইভে পারতেন, ইহা! বিখাদ কারতে পার! বায় নাই | তিনি দেহত্যাগ 



১৪ রামরুফ বিবেকানন্দ প্রস । 
সপ পা শর্ট 

করার পূর্বে মাস ৫৬ পর্যন্ত গলরোগের দারুণ যন্ত্রণায় অত্যত্ত কাতর 

হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপুর্ধক মনোময় কোষে উঠিতে পারিলে, তাহাকে 
এ যন্ত্র) মোটেই ভোগ করিতে হইত না। এই সময় আমার সহিত 

তাহার সাক্ষাৎ ছিল, তখন এই যন্ত্রণানিবৃত্তির জন্য এই জাতীয় একটা 

অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, 

“আমি একাগ্রতা চেষ্টা করিলে ইষ্ট দেবতার দিকেই লক্ষ) কাড়ে; 

সতরাং আমি ইহা করিতে পারিব না।” তাহ] হইলেও তিনি, যোগ- 

শক্তিবলে মনোময় কোষাদিতে উঠিতে পারুন আর নাই পারুন, একটি 

সাধুপ্রকতিসম্পন্ন মহাশয় লোক ছিলেন, এরূপ সিঙ্গান্তের কোনও বাধা 

নাই । কিন্তু দেহাবসানের কিছুদিন পূর্বে তিনি কিছু নাময়৷ পাঁড়য়া 

ছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। 

আমি এইটুকু বুঝিতে পারিয়া৷ একদিন তাহাকে বলিয়াছিলাম ফে, 

আমি আত্মীয়ঙাবে আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাস করিতে হচ্ছা করিঃ 

তাছা আপনার প্রীতঞ্কর হইবে কিনা ভাবিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, 

আগনি অবশ্তই তাহা বলিবেন। আমি বলিলাম, আপনার সহিত 

আমার পরিচক্ন হহলে, প্রথমভাগে আপনার অবস্থা যেব্রুপ বুঝিতে 

পারিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার একটু নিয়দিকে পরিবর্তন মনে 

হইতেছে? ইহা সত্য কিনা তাহাই জানিতে বাসনা, নিজের অবস্থ1 

আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন । তখন তিনি একটু বিষাদের সহিত 

বলিলেন, আপনিতো ঠিক ধরিয়াছেন। আপনি ইহা কেমন করিয়া 

 বুঝিলেনঃ আমি তো সর্ধদাই আমার অবস্থাস্তর অনুভব করিতেছি। 

ইহার কারণ আপনার কি মনে হয় বন্গুন দেখি? আমি বলিলাম, অন্ত 
কিছু কারণ থাকিলে, আমার অবিদ্দিত;) আপনি কুসংসর্গের আবর্তে 

পতিত হইয়া আছেন, ইহাই আর প্রধান কারণ মনে করি। তিনি 

বলিলেন, ইহা তে। আপনি গ্রিক বুষিয়াছেন, আমি ইহা! বেশ অন্থতব 

এপার পীপিিনপস্পিসপিসপিিি শী সস, শা শিপ 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ১১ 

করি এবং এ সংসর্গ ত্যাগেরও চেষ্ট। সর্বদাই করি । * * * 1 উচ্বারা 

যে আমারে ছাড়ে না । এখন আমি উহাদের থপ্পরের মধো পড়িয়াছি । 

এথন এ বন্ধন কাটানের কোন উপায় নাই । কাজেই এবার এট ভাবেই 

যাইবে। ইহার কিছুদিন পরেই তাহার গলরোগ, তৎপরে দেহাবসান তয় । 

তাহার যোগজ কোনও বিভূতি আমি দেখি নাই; তবে বক্ষাদিতে 

হ্তামর্ষণের দ্বারা কাহারও কাহারও বেদনাদি অল্লকালের জন্য তিরোহিত 

হইতে দেখিয়াছি । ইহা যৌগিক শক্তির কার্য নহে, নৈয়াসিক শক্তির 

কার্ধ); ইহ! বৃহদারণ)কে বধিত আছে । 

ইহার উপদেশের দ্বারায় কলিকাতা অঞ্চলে অনেক লোক উপকৃত" 

হইয়াছিল। যাহারা পুরাতন পথেই অবস্থিত, তাহাদের পরমেশ্বরের 

প্রতি তক্তি এবং ধর্শকর্ম্বের আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি ধাহার! 

সনাতন পথত্রষ্ট, তাহাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যারত্ত হইয়া! শ্স্থানে 

আসিবার চে! পাইয়াছিলেন। তখন শুনিয়াছিলাম / কেশবচক্র 

সেন ষহাশয় ও ৮ বিজয় গোস্বামী প্রভৃতির নবাবিষ্কত মতে 

পরিবর্ধন ইছার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, এ উপকার হিম্দুপমাজের 

চিরন্বরণীয় । বামরুষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই মানত ষথাল্ঞান 

আপনাকে বিদিত করিলাম । আপনি হচ্ছা করিলে, ইহা যে কোনরূপে 

প্রকাশ করিতে পারেন। এই পাত্রের প্রাপ্তিসংবাদ সহ আপনার 

কুশলবার্তীর অভিলাষ করি । অন্র মঙ্গল ইতি-- 

শ্ুভাকাজ্কিণঃ শ্রীশশধর শশ্মণঃ | 

পগ্ডিত প্রবর তর্কচূড়ামপি মহাশয় ৮রামকু্। দেবকে “পরমহংস* 

লক্ষপাক্রান্ত না! দেখিয়া তাহাকে “অবধৃত” বলিয়াছেন ; “অবধৃত' যে 

“পরমহংস+ অপেক্ষা কম কিছু তাহ! মনে কর! অন্ুচিত-“অবধৃতঃ 

+ বোধ হয় কোনও কোনও ব্যক্তির না হইবে ইমাদ মহাশয় 
তাহাদের উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেন নাই। ।. 



১২ রাম বিবেফানম্ প্রসঙ্গ । 

শিবঃ সাক্ষাৎ অবধৃতঃ সদাখিবঃ/--+ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কি 

হছতে পারে ? 

এস্লে ইহা বক্তব্য যে। কোব্লগরনিবানী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 

মহামহোপাধায় ৮ দীনবন্ধু স্যায়রত্ব মহাশর ৬ রামকুঞ্চ দেবকে দেখিয়। 

 ঈক্ল্যাসীর লক্ষণ না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছলেম-_-“আপনি কি 

আমার মমন্ড ?” (৬ রামচন্তর দত্ত-কত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্ধা্ত--) 
৬২পৃষ্ঠী । ক 

তারপর ৮ রামকৃষের ভাবাবেশমন্বন্ধেও তর্কচুড়ামণি মহাশয় 

ধাহা! বলিয়াছেন। তাহ! সঙ্গতই বোধ হইতেছে; কেন না তিনি 

গাধনডঞ্জনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেও এইরূপ মধে। মধ অচেতন হইতেন । 

৮ রামচন্জ্র দত্ত-কৃতি জীবনবন্তান্কে আছে, শ্ঠাকুর-দেবতার প্রতি 

রামক্কফের তক্কি ছিল এবং স্বহন্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয়া পৃজা করিতেন 

ও সময়ে সময়ে তিনি তৃদ্ভাবে আচতন হইয়া পড়িতেন |” (8 পৃষ্ঠা) 

অতএব এহল্প ভাবাবেশ যোগজাত্ত সমাধি নহে বলিয়াই বোধ 

* কিন্তু এইরূপ সন্দেহ করাতে * রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত পণ্ডিত প্রবরকে 

তীত্র আক্কমণ করিয়া লিখিয়! গিয়াছেন। ওর্প ভাব ঠিক নহে । মনে রাখা 
উচিত, কেহই 'অন্ততধ্যামী' নহে--বাহ আকার আচরণ দেখিয়াই লোকে 
অপরকে বিচার করিবে- বিশেষতঃ শান্তরদর্শীরা শাস্ত্রের কিপাথরেই লোককে 

কিনা দেখিয়া তত্বিষয়ে ধারণা করিবেন-ইহাই ম্বাতাবিক। [ সম্প্রতি 

*তারকেস্বরের মহস্তমন্বন্ধীয় আন্দোলন উপলক্ষে বঙ্গীয় ত্রাহ্মণসতার পণ্ডিতবর্গ 

স্্যাসীর ধশ্থ বিষয়ে যে শান্্ধাক্য উদদাহ্বত করিয়াছেন তাহাতে আছে__ 

দণ্ড কমণ্ডলুং রক্তবন্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েখ। 

নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্র্যাসীতি কীত্তিতঃ & 

শরামকৃষদেৰে এ সকল লক্ষণ কতটা লক্ষিত হইত? ] 



ধুখম পরিচ্ছেদ । ১৩ 
সিমি 

এ পেস্ায্ডি পা্া স্স্তসমসি- 

হয় *--ইহার অধিক বলিতে আমার অধিকার নাইস্-তবে ধর্ণাসাধনে 

অভিজ্ঞ পর্ডিতবর্ধ্য তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথা যে প্রণিশানযোগা, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। 

স্কট শেষাবস্থায পরমহংসদেবের “কু-সংসর্থ' সম্বন্ধে তর্কচূড়ামণি মহাশয় 

যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়েও কিঞিৎ ইঙ্গিত আমরা ৬ রামচজ্ 

দত্ব-ককত জীবনবৃত্তান্ত পাইয়াছি,.--”তিনি বার বার বাণয়াছেন যে, 

তোমাদের সকলের পাপভার গ্রহণ করিয়া আমি অন্থস্থত। ভোগ 

করিতেছি ।” (১৫৪ পুষ্ঠা )1 ন 

মোটের উপর চুড়ামণি মহাশয় ৮ রামকৃষদেব সম্বন্ধে অনুকূল 

ভাবই পোষণ করিয়াছেন,_-তবে তাহার ভক্তগণ যে নকল শ্ক্তমত্তা 

তাহার উপর আরোপ করেন--সে গুলি চুড়ামাঁণ মঙাশর অনেকটাই 

স্বীকার করেন না। তিনি একজন প্রত)ক্ষদশী । খথচ শ্রদ্ধাসহকারেই 

৮ বামকৃষ্জ দেবের নিকটে যাহতেন। তাহার কথাগুলি, সুতরাং 

সমাঙগরঘোগ্য । বিশেষতঃ শাস্ত্র ও দেব-দেবীতে যখন |বস্বাস হারাহঁয়। 

হিন্ুসমাক্ বিধ্বস্তপ্রার হছতে বসিয়াছিল-্-তখন যেমন ৮ রাষক়ঞ 

পরমহংসের আদর্শে ও উপদ্দেশে সমাজের উপকার হহয়াছিল_-পণ্ডিত 

শশধয়ের ধন্মবক্তৃতার গ্বার। তাদুশ-__এমন কি তদপেক্ষা অধিক-স্উপকার 

হইয়াছিল । তাহার অনৈক শিল্প কতৃক প্রচারিত ও তৎকতৃ্ক 

পৃষ্ঠপোধিত "বেদব)াস* পত্রে 'সাধুদর্শন* শীর্ষক কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশিত 
পক পাপী শা তপতি 

 হ্বাঙ্গপ্রচারক ০ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইভাকে “গীড়া" বলিয়াছেন । 

তদীয় আত্মচরিতে জাজ্ছে “তন্তিক্স তাহার ( অর্থাৎ পরমতংসের ) একটি পী়ার 

সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংন্ঞার্ীন হইয়া থাকিতেন 1” 

(২*৮ পৃষ্ঠা) [ ইহা “নার্ভাস্নেস্” বলিয়াই বোধ হয়। | 

কৌতুহলী পাঠক “জীবনবৃতান্বের এই প্রসঙ্গটি সমগ্র গড়িয়। 



১৪ রামক্ষ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 
আমি পিস্সিতিস্পিসিপািে পি 

হইয়াছিল তাহাতে ত্রেলিঙ্গ শ্বামী গ্রভৃতির সঙ্গে « রামকৃফ্ণেরও 

প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছিল । ইহ1 হইতেই অন্থুমত হইবে যে, তর্কচুড়ামপি 

মহাশয় সর্বদাই ৮ রামকুষ্খ দেবকে আদরের চক্ষেইনিরীক্ষণ করিয়া 

আিতেন। * রি র্ 

৮ রামকৃ্জ সম্বন্ধে আমার যেটুকু ভক্তি বিশ্বাস পৃর্বেই তাহা 
বলিয়াছি-_-অবশ্ তাহার গ্যায় সাধু মহাত্মার সম্বন্ধে কথা বলার আমি 

নিতান্তই অনধিকারী। তথাপি শ্বীয় ধারণা অনুযায়ী কয়েকটি কথ 

এস্লে বল! প্রয়োজন মনে করিতেছি । 
শ্রীশ্রীভগবতীর ইচ্ছায় জগতের সমস্তই হইতেছে_-এই যে রামু 

দেবে ব্গদেশের রাজধানীর সন্নিকটে আবির্ভাব, তাহাও তাহার একটা 

বিধান। সনাতন ধশ্বের যখন সন্ঘটাপর অবস্থা--সাকার উপাসনার-- 

তথা ধর্দসাঁধনের-সনাতন রীতির গ্রত্তি যখন ইংরেজীশিক্ষিত লোকের 

অনাস্থা হইতেছিলঃ তখন অনেকগু;ল বিষয় মহাঁমায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী 

* এস্থলে অপর একজন অতিবিশিষ্ট পণ্ডিত মহোদয়ের কথার উল্লেখ 
না করিয়। পারিতেছি না; পচিশ বৎসর পূর্বে যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে 

যাই, তৎসময়ে পূর্ববদিন আমার জনৈক পৃজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
৬ মহোদয়ের সহিত *রামকৃষ্ণপরমহংস সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। 
তিনি বলিয়াছিলেন, “ব!পু হে, লোকটি বেশ চতুর ছিলেন, কিন্তু তুমি যে বল, 
তিনি ভগবতীর দর্শন পাইয়াছিলেন, এ সব বাজে কথা--এমন যে পূর্ণানশ্শ 

পরমহংস--তিনিও সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন কি না সঙ্গেহ, কেননা তাহার গ্রন্থে 
“এটাও হইতে পারে, ওটাও হইতে পারে,” এরূপ সঙ্দেহ আছে, ধার ভগবতীর 

সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তার সন্দেহ থাকিবে কেন?” উত্তরে বলিয়া- 
ছিলাম--মহাশয়, যে দেবতাকে এমন ব্যাকুলভাবে ডাকিলে বা ঈদৃশ কঠোষ 
তপস্তা করিলেও দর্শন করা যায় না, এমন দেবতা আমি মানি না পূর্ণানন্দের 
যে স্থলে সন্দেহ বলিতেছেন, তাহা ষদি এমন হয় যে, এটা ওটা উতয়টাতেই 
ঈঞ্সিত বিষয় সমানভাবেই সিদ্ধ হইতে পারে, তাহ'লে?” পণ্ডিতমহাশত্ব 

; এই অজ্ঞকে হঠাৎ প্রাজ্ঞের স্কায় কথা বলিতে দেখিয়াই বোধ হয় “মৌনমত্র হি 
রতয় খা লবিনা আব আক বাদাম মাই) 



প্রথষ পরিচ্ছেদ । ১৫ 
সস পাস 

কৃপায় সংঘটিত হইয়াছিল কামর দেবের অভুদয়ও তাহার 
মধে। একটি । তাহার উক্কি ইত্যাদি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়! 

আমার প্রতীক্তি. এই জন্মিয়াছে যে, তিনি শাঙ্ানুসারে সাধন ভজনাদি 

করিয়া যেরূপ ধশ্নোপদেশ দিয়াছেন তাহ! প্রায়শঃ শাঙ্গের বিধিরই 

অনুষ!সী-__-এবং সনাতন ধর্থেরই পোষক। তীহার কথায় ও আদর্শে 

অনেকের ম্বধন্মে আম্থা হইয়াছে--ইহ্থাতে সনাতনধর্ধের উপকার 

হইয়াছে । চূড়ামাণ মহাশয়ও একথা বলিয়াছেন। কিন তাহার 

ভক্তগণ মধে) অনেকে সনাতন রীতি নীতির বিরুষ্ধে নানা উপদেশ 

গ্রচার করিয়াছেন-- এবং রামকুঞ্ষকে অবতার বলিয়া খাাপিত করিয়া- 

ছেন। এতদ্বারা তাহারা, আমার ক্দুদ্র বিবেচনায়, রামকৃষফের মাহাত্ম। র্ব 

করিয়াছেন । যীঠারা তাহাকে 'অবতার সাজাইয়াছেন- তাহারা 

অপর সাধু মহাগ্গণের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিলেই 

বুঝিতে পারিতেন ষে, “খবতার, না হইয়াও তাহাদের বর্ণনানুরূপ 

(যাহাতে বহু কথা অতিরঞ্জিত আছে) মনুষ্য ভারতবর্ষে অনেকে ই ছিলেন । 

৮ ব্রৈলিঙ্গস্বামী ৬ ভাঞ্করানম্দ শ্বামী, বারদীর ব্রহ্মচারী, বামাক্ষেপা, 

৮ ব।মদাস কঠিয়। বাবা প্রভৃতি বনু মহাত্মা ভারতের নানাস্থানে 

অলৌকিক শক্কিসম্পশ্ন বাক্িরূপে আবিনুতি হুহয়। শিষ্ু ও ভক্তগণকে 

চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন। 

রামকুষণের ধাহার। মন্ত্রশিষ্য--তাহাদের গুরুদেবকে ভগবান্ হনে 

কর! খুবই সঙ্গ কিন্ত 'অবতার/ বলিয়! প্রচার করাতে এই অনিষ্ট 

হইয়াছে যে, রামকুষ্জের দেখাদেখি বঙ্গদেশময় বহু “অখতারের” আবির্ভাব 

হ্য়াছে--এবং রামকৃ্ক এই সকল উদ্ভটশ্রেণীর লোকের পর্ধযাযভূক হইয়। 
পড়িয়াছেন। অবতারধাদীর! শ্রীচৈতন্যের অনুকরণে রামকুফের 'লীলা, 

প্রচার করিতেছেন--ইহাতে শ্রীচৈতন্টেরও কিঞিৎ লাঘব হইতেছে । * 

* চৈতন্চতাগবভাদি পড়িয়া জনৈক ব্যক্তির ধারণ! হইঙ্াছিল, মহাধ্রথ 



ঠা রামু বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
৮৯ পাপী তস্ি বিশ সি 0 সপ টিকা কিক বক পিসি লি ৯ সমস 

তারপর ৬ বিবেকানন্দ “হাড়িধর্শ, ুংমার্ণ, ইত্যাদি বলিষা বাহ! 
প্রচার করিয়াছেন, জানিনা, আজ ৮ রামকৃষ্ণদেব জীবিত থাকিলে 
তিনি শুনিয়া কি বলিতেন ; লোকে যা”তা” খাউক, যার তার পাত চাটুক 
এরূপ উপদেশ তাহার উক্তি বা আচরণে কোথাও পাইয়াছি বলিয়া 
তো মনে হয় না। ৬ রামচন্দ্র দত্ত-চরিত “জীবনবৃত্তান্তে” আছে-_ 
তিনি তদনন্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া! অশেষ প্রীতি 
লাভ করিতেন; কিন্তু এরপ স্থানে তিনি ব্ণান্বরূপ ব্যবস্থা করিতে 

কহিতেন। ( ১৩২ পৃষ্ঠা) ফলতঃ সাধু মহাত্মার৷ শানু সনাতন 
রীতি নীতির বিরুদ্ধে চলিবার জন্য উপদেশ দিবেন-_বা তদনুরূপ 
আচরণ করিবেন, ইহা! কর্দাপি সম্ভাবিত নছে। * বরং অবস্থাতেদে 

সাধারণের আচার আচরণ হইতে উদ্দাসীন অবধৃত কোনও সাধু বিভিন্ন 
াচারানুষ্ঠান করিলেও তাহা গহিত হইত না--তথাপি ৬ রামকুফ। 
পরমহংস ওরূপ কিছু করিয়াছেন ৰলিয়া তো দেখা যায় না। বরং 
তিনি বলিতেন, 'আমি যদি দাড়িয়ে মুতি--ওরা দৌড়িয়ে মুতিবে 1” 
তাই নিজের আচরণের প্রতি যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতেন । 1 

সনাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে ৮ বিবেকানন্দ ষে সকল কথ! 

বলিয়াছেন---এবং তিনি ষে ভাবে জীবন যাপন করিল়। গিয়াছেন, তদ্ধিষয়ে 

ইততোধিক কিছু বলা! এস্বলে অনুচিত মনে করিতেছি--ইচ্ছা আছে 
_প্রবন্ধান্তরে এতদ্বিষয়ে আলোচন! করিব। 

একজন অবতারই হইবেন-_তাই অন্মাষ্টমীর স্থায় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতেও উপবাস 
কবিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রামকুষণের এ সকল জীবনচরিত পড়ি! 
কাহার মনে হইল--যাহা ইদানীং ঘটিতেছে--৪** ৰৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ তাহাই 

₹ইয়াছিল-_-অর্থাৎ ভক্কের! অততযুক্তিপূর্ণ কাহিনী রচিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি 
এখন আর এ তিথিতে উপবাম করেন না। 

* আ্রচৈতন্থচরিত গ্রন্থাবলীতেও এমন দেখা যায় না যে, চৈতচ্ছদেব "সবলোট" 
হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন । পুরীতে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ নাই--তথাপি 
সেখানেও তিনি ব্রাহ্মণের বাড়ী ভিন্ন ভিক্ষাগ্রহপ করিষ্াছেন বলি দেখা যালন্ 

নাই। অথচ তিনি জন্্যানী সুতরাং বর্ণতেদের অতীত ছিলেন । 
.. শী অবশ্, রামকৃষ্ণ কথামৃতে বা লীলাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের আচরণে বা! বাক্যে 
১৭1 ভা দেখা যায়? এসে ইশা আ.লাচন! 



ভূতীর় পরিচ্ছ্দে। ৬৫ 
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কুলি গ্রভৃতির জ্ঞান ও চরিত্র কিরূপ, স্বামী(জর বর্ণনায় দেখ যাইবে । 

তিনি গল্প করিয়াছিলেন, এক বিশপ একদিন এক কয়লার খনিতে 

গিয়াছিলেন * « * * জিন্তাসা করিলেন, 'তোমর। কি খ্রীষ্টকে জানে! $ 

ভাহাতে শ্রোতৃবর্গের একজন বিশেষ ওংস্থকোর সহিত উত্তর করিল, 

'আজ্ে তার নম্বরটা কত?” * ** এই বলিয়া শ্বামীজি গম্ভীর হইয়। 

বলিতে লাগিলেন, “পাশ্চাত্যের লোকেরা এশিয়ার লোকের মত ধর্ধপ্রাণ 

মহে। সাধারণের মধ্যে ধার্শবর চিন্তাই নাই। একজন ভারতবাসী লগ্ুন 

বা নিউইয়র্কে গেলে গ্রথমেই দেখে-_সেখানকার ছুর্নীতিপরায়ণত। তাহা 
কল্িত নরকের চেয়েও বেশী । এশিয়ার লোক যতই অধঃপতিত হউক, 

গুনের হাইড্পার্কে দিন ছুপুরে যে সব কাণ্ড ঘটে তা দেখলে তারও 

মনে ত্বণ। হয়.” * তিনি বলিতেন, "পাশ্চাত্য দেশের নিম্শ্রেমীর 

লোকের! শুধু যে তাদের ধর্শশান্ত্র সম্বন্ধে অভ্ঞ। তা নয়, এদিকে খুর 

গোড়া ও অসভ) 1” দৃষ্টান্তত্বর্প বলেন, এক করলার গাড়ীর গাড়োয়ান 
তাহার প্রাচ। পোষাকের উপর একট] কয়লার চাই ছুড়িয়া মারিয়াছিল। 

বিঃ ৮৩*-৩১ পৃষ্ঠা) তবে আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর জন্য শ্বামীলির 

এত দরদ কি জন্য? এদের পশুত্ব কোথার? দারিদ্র্য তে নি 

শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ নহে-"সমন্ত শ্রেণীতেই তাহা অল্লাধিক, রহিয়াছে” 
পুরোহিতপ্রেণীতে তে। দারিদ্র্য নিতাসিন্ধ। তারপর (জি।ত্টা মরেছে? 

বলিয়াছিলেন_-আবার তিনিই অন্ঠরূপও বহিয়াছেন । হদি কেহ 

ৰলিত, ভারতীয় জাতি অরাগ্রন্ত হইয়। অবর্প) হইয়া! পড়িয়াছে, তাহা 

ঞ% কিন্তু ভারতে অপরাধীর সংখ্যা অল্প বলাম নাকি তিনি সিষ্টাব 

' নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন, “হা ভগবন্! একপ না হইয়া যদি ইহার 

বিপরীত হইত। কারণ এই আপাতদৃ্ ধর্দঘভাব ব! অপরাধের মল্পত্া$ এট 
সৃস্ক্যুর লক্ষণ।* (বিঃ ৯৩৫ পৃষ্ঠা) এর উপর আর কথা চলে না। ইহাটুকি 

*ধনদপ্রচারকের" উক্তি !! 
£ 



৪ রাম বিবেকানন্ন প্রসঙ্গ | 
সপ পিস্পসপ্পর কর পা সপন এপস পাপা এ ১২০৯ পল শী প্পস্পিপ্সিস্পাসি পা সপ শ পা পা শা স্পা পাত ০. পেত পা শা পিকপিক ও পাতি সপ পপ সি পিসী লিক 

হইলে তিনি নান] উদাহরণ দার দেখাইতেন, “নাতিটা প্রাচীন হহলেও 

বুবার স্যার সবল ও সতেঞ্জ আছে, তাহার প্রমাণ এই, এদেশের সমাজ 

বত শঘ্ব বিদেশের সভ)তাকে আপন শরীরের অংশবিশেষে পরিণত 
করিয়া লয়, অপর কোনও সমাজ তাহা পারে না।* (বিঃ ৮২*-২১ পৃঃ)। 

তিনি পাশ্চাত) দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া এক 
ইংরেনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন-_30০181 17796667810. [70918 17056 
০ 10960. 616) 00৮ 761181003 01801071793, 17676 (অর্থাৎ 
পাশ্চাত্য দেশে ) ৪ 0180 109] 41939 ৪107 ৪ 119 11853, ০0: ৪৪% 

1126 109 11169, 100 00 ৪93 17: 0 0]1৩069) ৮৮ 11109 

1018863 268900100 00৪ 00০0 [ধুতে 00৫7 18 02. 17110, 

“11505 900. 078 ০0108189001 00318689013 001160107 

7. 222. ( বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধত হইল না)। কিন্তু এই তুলন। 
কিঠিক্? এখানে কি কেহ কোনও পোষাকে কোনও দিন আপত্তি 
করিয়াছে? এই যে ইংরেজীশিক্ষিতের দল কেহ কোটু-পাণ্ট, কেহ 
চোগা চাপকান্, কেহ হেট-কোট, কেহ পাগড়ী, কেহ শাম্লরা, কেহ 
কাপ, নানারূপ পোষাক পরেন--এজন্ত কি কেহ সমাজচু)ত হুইঞ্ছছছেন? 

অবস্ত থাগ্যাথাগ্ক বিচার একটা আছে--কিন্ত তাহাতেও কেহ ভাত, 

কেহ-লুচি, কেহ মত্ত মাংস, কেহ নিরামিষ ভোজন করিতেছে-_-তজ্জন্ঠ 

কে কনে লমাজবহিষ্কুত হইয়াছে? আর পাশ্চাত্যের এখানে আসিয়াও 

এই শ্ীম্মের মধ্যেও ধুতি পরে না-তাহাদের আট-নাট পোষাকই 
পরিধান করে-_ক।চৎ ভাঁত খায়__পরস্ত মগ্মাংসভূয়িষ্ঠ আহ্বারই করে। 
ও দিকে বিদেশীয়ের! পাশ্চাত্য দেশে গিয়া যদি অন্তরূপ পোষাক গর) 

তবে যে বিড়ম্বন] হয়, ইতঃপূর্বে শ্বামীজির উক্তি উদ্ধত করিয়াই দেখান 
হইয়াছে। তীহার একখানি পত্রেও আছে £--এদেশের শ্রীলোকেরা 

পুফ্ুয়ের পোষাক সন্বস্কে সড়ই শৃঁৎখুতে, আর এদেশে তাঁহামেরই 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ... ৬৯ 
৯ পোস্ত পোস্ত তাস পাস তাস পাটি সেটি তি সি পাসে পাসটি পা সস পপি এ 

প্রভহ”-(পত্রাব্পী “ম ভাগ ২৭ পু) তবেই তে। কেবল বিদেশী 

নয়, ওদের দেশের লোকেরাও ষতৃচ্ছ। পোষাক পরিতে পারে না। আহার 

সন্বন্ধেও বিবেকানন্দহ প্রমাণ । তিনি কাটাচামচের পরিবর্তে শুধু 

হাত দিয়! খাহতে চাহিতেন, “প্রথম প্রথম ও দেশের লোকেরা তাহাকে 

শুধু হাতে খাইতে দেখিলে যেন সুভতিত হইয়। যাইত কারণ ওদেশে 

কাটাচাম্চে ব্যবহার না করা ঘোর অসভ্যতার চিহ।” (বঃ ৫৯৩) তা 

হলেম্বধানতা কোথায়? বরং এবেশে এইটুকু উদারতা আছে যে, বিদেখীর 

যাদৃচ্ছিক আহার বা পোষাক সন্ধে কেহ কু্রাপি কটাক্ষপাতও করিবেন্া। 

স্বামিজী এদেশে কাহাকে ও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ-পরিহিত দেখিলে 

বিরক্ত হইতেন । কতিপয় সিংহললবাসীর এরূপ পোষাক দেখিয়। তিনি 

বলিয়াছিলেন, “এরূপ অন্ধ অনুকরণ অতীব হের়। বিশেষতঃ 

ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতের পক্ষে অচল। কালা চেহারায় ওসব 

যোটেই মনার না,” (বিঃ ৬৩৭ পৃঃ) হিনি আরও বলিয়াছেন. 

“খন ভারতৰ|সীকে ইউরোপীয় বেশভূষামগ্ডিত দেখি, তখন মনে হর 

বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিত্ তারতবাীর সহিত আপনাদের 

হ্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লঙজ্দি১।৮ (বিঃ ৯১৬) উত্তম কথা ॥ 

কিন্ত তিনি যখন শেষের বার পাশ্চাত্য দেশ বেড়াইয়া তারতে প্রত) 

হইয়াছিলেন, তখন তার পোযাকটি কি রকম ছিল? ধোমাই হইতে 

কলিকাতার পথে পশ্থামীজি ইউরোপীয় পরিচ্ছেৰ পরিসা ছিলেন বলিয়া 

প্রথমে মন্মথ বাবুও তাহাকে ভালরূপ চিনিতে পারেন নাই ইতত্ততঃ 

করিতেছিলেন, কি জানি যদি অন্ত কেহ হয়।”? বেলুড় মাঠ উপস্থিত 

হইলে বাগানের মলা ছুটিয়। গিয়া মঠের লোকদিগকে মংবাদ দিল, 

"একো! লাহেবো আউচি।১5 (বিঃ ৯৮* পৃষ্ঠা)। | 

তিনি ধর্মব্যাথ্। যে ভাবে করিয়াছেন, তাহ1ও অনেক লময়েই 

আপত্তিজনক ॥ তিনি বলিয়াছেন 'গ্রেতপৃঙ্গাতেই হিন্দুধর্ের জরন্য। 
ৰ ক 



চিএ ঘামরুষ। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 
০৩ ক বকের কিন লি 

সপাস্পিস্পি ৯ ১ পাস সপাস্পি ৯ পিসি পা সিপাসিপাসপাসি পপি লা পাখি লাখ লাম পা লাম তা পাত ৭ ১০৯ প্ 

প্রথমে ব্যক্তিবিশেষের শরীরে কোন মৃত আত্মীয়ের প্রেতাত্মাঝে 
আবাহন করিয়া তদুদ্দেশ্তে পূজা ও বলি প্রদানের প্রথা ছিল। ক্রমে 
ঘৃষ্ট হইল যে, যে সকল ব/ক্তির শরীরে প্রেতের আবির্ভাব হয়, ভাতার 
বড় শারীরিক দৌর্বল্য অন্ুতব করে, সুতরাং এ প্রথার পরিবর্তে 
কুশপুত্বলীতে প্রেতানয্পনের ব্যবস্থা হইল এবং তাহারই উদ্দেশে পণ 
ও পূজা প্রদত্ত হইতে লাগিল । বৈদিক যুগের দেবতাদির আহ্বান ও 
পৃজাও তিনি এই প্রেতপুজারই পরিণাম বলিয়া নির্দেশ করিলেন 1 

(বিঃ ৭৯৯ পঃ)। শিবলিঙ্গ ও “শালগ্রাম' সম্বন্ধে তিন (প]ারিসে 

কোনও এক সাহেবের প্রবন্ধের আলোচনায়) বলিয়াছেন_-«বোর, 

বিশেষতঃ 'অথর্বেদসংহিতায় যুপস্তত্তকে পরব্রদ্দের প্রতিকৃতি বলিয়া 
কল্পনা করা হুইয়াছে। ইভা তইতেই পরে শিবলিলের প্রচলন হয়” 

এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেও পারিতেন-বিদ্ব তাহা নয়, আবার 
বলিলেন--“পরে হয় তো বৌদ্ধদিগের আমলে এই শিবলিঙগপুজ!র পদ্ধতি 

আরও ক্ফত্িলাভ করিয়াছে; কারণ এ লময়ে বৌদ্ধেরা যে সকল ্পঃ 

নিশ্মাণ করিত, তন্মধো স্বয়ং বুদ্ধ বাঁ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কোন একটি 

ম্বরণ-চিহ্ন রক্ষিত হইত এবং এল “পকে বিশেষ সক্মানের চক্ষে দেখা হইত। 

দরিদ্র বৌদ্ধেরা ধনাভাবে অতি সত পাতি শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশে অর্পণ 
করাতে কালে সম্ভবতঃ ও ক্ষুদ্রায়ব স্মারকল্তপও পৃর্বোস্ত স্তস্তের স্থান 
অধিকার রুরিয়। বলিয়াছে ও ম্মারকশ্ত (পের প্রতি সল্গান স্তশ্তাকার 

শিবলিঙপৃভায গরিণত হইয়াছে। বোন পের অপর নাম 'ধাতুগর্ড 1 
স্তপ মধাস্থ লিলাকরও মধ্যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদিগের তন্মাদি রক্ষিত 
হইত শালগ্রাম গিলা উক্ত অস্থি ভন্মাদি রক্ষণ শিলার প্রাকৃতিক 
প্তিন্বপ। অতএব প্রথমে বৌদ্ধ পৃ্রিত হইয়! কালে শৌদ্ধমতের অন্যান্ত 
গর তায় বৈষাবপত্জদায়ে প্রত প্রবেশ লাভ করিক্বাছে।” (বিঃ ৯৫৯৬০) 1* 

রি রি রি * এইরূপ ব কথা কোব্রও'সা। সাহেবের মুখ হইতে বাহির হইলে বরং সহনীয় 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৬ 
সপাসসাস্পিি 

এশা» পো পোস্ট 

স্ব'মীপ্জি যখন প্রান জীবনপ্রান্তে পৌছিয়াছেন, তখন এফদিন 

তিনি শিল্ঠুদগকে বলিয়ছিলেন,_"খোন করতাল বাজিয়ে লশ্ক ব্প 

করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একে ত এই 85529900 (পেটরোগা ) 

রোগীর দল-_তাঁতে অত লাঁফালে ঝ।পালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন 

উচ্চ সাধনার অনুকরণে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছে। দেশে 

দেশে গায়ে গায়ে ঘেখানে যাবি দেখবি খোল করতালই বাজছে । ৪ * 

ছেলেবেলা থেকে মেয়েমান্ষি বাজনা শুনে শুনে দেশটা থে মেয়েদের 

দেশ হঃয়ে গেল। এর চেয়ে অর কি অধঃপাতেযাবে? *** যে স্ৰ 

711510এ (গীতবাস্তে ) মাগ্রাযের 5010 109611085 (হদয়ের কোমল 

ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল ফিছু দিনের অন্য এখন বন্ধ 

রাখতে হবে ।৮ ইত্যাদ। তবে কি করিতে হইবে, তিনি বলিতেছেন : 

“ঢাক ঢোল দেশে কি তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মিলে 

নারী সব গুরু গম্ভীর তাওয়াজ ছেলেদের শোনা । *গ 5 ডমক্ক 

শিক্গ। বাজাতে হবে, ঢাকে ক্রক্ষরুদ্রতালের ছদ্দু[তনাদ তুল্তে হবে 

শহাঁবীর মহাবীর ধ্বাসতে এবং হর হর বোম্ বোম্শবে দিগেশ 

কম্পিত কত্তে হবে । * * * বৈদিক ছন্দের মেখমন্দরে দেশটার প্রাণ 

সথশার কর্তে হবে। সকল বিবয়ে বীরত্বের কঠোর মহা প্রাপতা আন্তে 

কবে ।১ ইতি (বিঃ ১৯৪৯--৫* পৃষ্ঠা)। "গোল করতাল বাজিয়ে 

লন্ক বম্প করিলে” পেট রোগা হইতে পারে কি ন1এ বিষয় ৮গিরিশ 

ঘোষকে সাক্ষী মানিতে পার! ঘায়। চৈতন্তলীলার বোধ হয় তিনি 

অগাই মাধাই দ্বারা বলাইয়াছেন, সারারাতি কর্ন করিয়। “ওর! 

ক্ষিদে বাগিয়ে নেয় আর দিস্তার দিপ্তা লুচি সাবাড় করে। বৈরাগী 

হইত । একজন সঙ্যাসিবেশধারী ধশধপ্রচারক প্রিদ্ধ হিন্দুর পক্ষে এরূপ 

ব্যাখ্যা! কিন্ধপ শোভন-_ সুবীতির্বিভাব্যম্। (ধর্মের অপব্যধ্য। এপ আরও 

হএক স্থলে দেখ! গিয়াছে । বাছল্যতয়ে উদ্ধত হইল ন/1) 4 



চা রামকৃষ্ ধিবেকানন্া গ্ঁসঙ্গ | 

রর্ণনায় পণ্ডিত কবিও তো বলিয়াছেন,-_-“কীর্তন পতনে মল্শরীরঃ1* আর 

তুরী ভেরীর আওয়াজে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোবদের__বিশেষতঃ শিশুদের 

গীলে চমকাইবে না কি? 'কামগন্ধহীন উচ্চপাধনার অস্ুকরণে' দেশ 
যোর তমসাচ্ছল্ল হয়, আর ভমরু শিক্গ। বাজাইয়া “মভাবীর' ( অর্থাৎ 

হনৃমান্জীর ) ধ্বনি করিলে দেশট! খুব সাত্বিক হইবে! (হনুমানের 

যাজসিক প্রকৃতি বে পাইবে--চপল স্বামীজিই ইহার প্রমাণ ।) স্বামি 
চান দেশে কেবল একতাল-রুদ্র তালই বাজুক, আর বৈষ্ণব ভাব 
ভির়োছিত হউক! এই কি শেষ ' সমন্বয়? !! 

ফলকথ হ্বামীজির ভাব স্বভাব সন্ন্যাসিত্বের বিরোধী--তিনি প্ররুত 

যাহা ছিলেন-_তাহা সন্ন্যাসীর সাঙ্জে আবৃত ছিল মাত্র-_কিন্ত বাক্যে 

ও কার্ধেয তাহ! মততই প্রকট হইত। নেই সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করিব । 

তাহার চরিতাখায়ক বলিতেছেন--*তাহার চরিত্রে দুইটি অসমঞ্জস্ত 

প্রক্কৃতি অতি সুলমঞ্সরূপে পরম্পর বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিত-_-একাট 

ত্যাগ ও বৈরাগোর ভাব, অপর্চী আনন্দের শুদ্ধবিগ্রহরূপে জগৎ-রস 

আন্বাদনের ভান।* (বিঃ ৯৪ পৃঃ) এটা সন্প)াস গ্রহণের পূর্বের কথা 

হইলেও, তাহার সমগ্র জীবনেই এই দুইটি ছিল--তবে জীবনচরিতকার 

যে তাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেতাঁবে নয় । মুখে ও পোষাকে ত্যাগ 

অর্থাৎ সপ্যাসিত্ব। কিন্তু আচার আচরণে পূর্ণ ''জগগ্ররসাশ্বাদনের ভাব ।” 
এই দুইটিতে “সমন্বয় (1) যদি হয়_-তবে এভাবেই হইয়াছে । ত্যাগের 

অধে এই মাত্রই দেখা যায় ষে, তিনি বিবাহ করেন নাই--কিস্ত বিবাহ 

করিলেই যে সংসারের নানা বঞ্ধাট--ভোগের অন্তরায় হইরা ছাড়ার, 
খটাও বিবেচ)। * সাংসারিক কর্খ করিলে তিনি হয়তো একটা £'ছুু 

পিস্পী শিপাশািিশশিপ 

ক আশ্চর্যের বিষয়, যে স্রসিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থু সেদিন কোনও 

শ্রবন্ধে (মাসিক বন্ুমতী অগ্রহামুণ ১৩৩১ “বিসর্জন+ শিরোণামে ) লিখিয়াছেন 

"এদেশে সিজার এজেজ, জাপার লেপোলিয়প বীর নহেন, এদেশে বীর:বিবেকানঙ্ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৭১ 
পস্মিস্টি রপ্ত ছা 

উীল (পত্রাবলী ১ম ভাগ--১৩ পৃষ্ঠ।) হইতে পাযিতেন, কিন্তু 

সন্প)াসী সানায় যে ব্রাহ্মণ ও রাজরাজড়ার দ্বার] পদসেবা করান যায় * 

এটাও আদত কায়েতের ছেলে বিবেকানন্দ বিলক্ষণই বুবিয়াছিলেন। 

সন্ন্যামী সাজিয়। বিবেকাদন্দ ত্যাগ যে কতটা করিয়াছিলেন, তাহা 

একবার দেখা যাঁটক। চট! চুরুট মস্ত মাংসাদি ভক্ষণ ত চলিভই-_” 

“জনা? প্রিয়তার জন্য মধ্যে মধে) মিথা। ওজুহাতও দিতে হইত । এক 

স্থলে আছে--লক্কামরিচ প্রসৃত্তি তীক্ষ দ্রব্ স্বামীজির বড় প্রিয় ছিল । 

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন-_পর্যযটনকালে সন্লাসীদের দেশ- 

বিদেশে নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়? তাতে শরীর 

থারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্যই তীহাদের মধো অনেকেই 

গাজা চরঙ গ্রভৃতি নেশা করিয়া থাকেন। আমিও সেই জন্ত লতা 

থাই ।” (বিঃ ২৯৬) আমেরিকায় অবশ্তই "নানাপ্রকার দুষিত জল 

পানের” আশঙ্কা ছিল না--সেগানের ওজুহাঁত শুস্বন--"ভিনি 

তরকারিতে এত ঝাল দিতেন যে, আর কেহ তাহা খাইতে পারিত না। 

তিনি নিজে ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়! যে দিতেন শুধু তাহাই নঙে, 

স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি । * * * ত্যাগই এদেশে 
বিজয়ী”। অমৃত বাবু, ত্রেলঙ্গ স্বামী ও ভাম্করানন স্বামী প্রন্ভৃতিকে এতাৰে 
€ বিবেকানন্দের সঙ্গে--হতাও আবার পরে-নাম গ্রহণ করিস্া ) অবমাননা কেন 

করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। এ যে 'শ্বান' যুবানং মঘবানমাহ) ! 

& এ স্থুলে উল্লেখ আবশ্যক যে,তিনি সন্নাসী হইয়াও কাযস্থ গৃতস্থ গিবীশ 
যাবুকে প্রণাম করিয়াছেন (বিঃ ৬৯* পৃ:) ও নাগ মহাশয়কে পত্রে 'অসংখা সাঠাঙ্গ! 
ক্তানাইয়াছেন (পত্জাবলী ১ম ভাগ ১* পৃঃ) এবং সাক্ষাৎকালে প্রণাম (বিঃ ৯১৮ পৃঃ) 
করিয়াছেন। [ এই নাগ মহাশয় সঙ্গন্ধে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীর 
বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু নাগমহাশয়ের মত মহাপুকষ কোথাও দেখিলাম 
নাঁ।ঃ (বিঃ ১২৫ পৃঃ) অথচ পাওভারিবাবা সম্বদ্ধে তিনি বলিতেন, “রামকুঞ্চ 
দেবের পরই পাওছারি বাবার স্থান।” (বি:৮৫১ পৃঃ) তবে কি-লাগ মহাশয় 
পরষহংস ও পাওহারি বাব! আপেক্ষাও বড় ছিলেন 1] টি, 



৭২ রামরুফ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 

অনেক সময়ে দেখিতেন ওদেশের জিহ্বার কতট। ঝ।ল খসল! সহ হইতে 

পারে। তিনি বলিতেন যে, এীসব ঝাঁল মসলা তাহার লিভারের 
পক্ষে ভাল । বন্ততঃ কিন্তু ঠিকৃ তার বিপরীত্ত। তবে গ্তাহার মুখে 
ভ!ল লাগিত বলিয়। তিমি ঝাল দিবার লোভ সঞ্থরণ করিতে পাঁরিতেন 

না।” (বিঃ ৫৬৬ প্ঃ) [তাহার জীবনচরিতলেখকও এখানে কি 

বলিতেছেন, দেখুন ।] আর ঝাল খাইবার জন্য আগ্রহ কত, গুইজার- 
লাগে লুসারপ হুদের ধারে তিনি এক দিন খুব ঝাল লঞ্কা দেখিতে পাইলেন । 
পাশ্চাত্য দেশে গিয়া অবধি এরূপ লঙ্কা দেখেন নাই । তাহাকে 

কতকগুলি কাঁচা লঙ্ক! চিবাইতে দেখিয়া! বিক্রেতা অবাক হইয়া রহিল, 

কিন্তু তিনি মহাপরিতৃপ্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার এর চেয়ে 

ঝাল লঙ্ক। আছে?” (বিঃ) । শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, 
কট্ম্রলবণাতুাষ্ণতীক্ষ-রুপ্ষবিদাহিনঃ 

. আহার! রাজসন্তেষ্টা দঃএশোকাময় প্রদাঃ ১৭7 ৯ 
স্বামীজির প্রকৃতি ইহা তইতেই ধরা পড়িতেছে-রজোগুপ তাহাতে 

প্রবল ছিল--তাই “গায়ের জোরের!” কথা এত শুনিতে পাই । সংঘম 

অভ্যাস সন্গ্যাসীর ধর্দ্ব। কিন্তু সামান্ত 'ঝাল+ বা লঙ্কা” খাবার 
প্রতিটা! দমন করিতে পারিলেন না! ষেখরের হাত হইতে কল্কে 
নিয়া তামাক থাবার গল্প শুনিয়। নাটককার গিরিশঘোষ বলিয়াছিলেন-_ 

তুই গাজাখোর, তাই নেশার ঝৌকে মেখরের কল্কে টেনেছিলি !” 
€ বিঃ ১৮৭ পৃঃ) স্বাধীজি অবশ্টু অন্তন্ূপ জবাব দিয়াছিলেন, কিন্ত 

আমার মনে হয় গিযিশ বাবুই ঠিক বলিয়াছিলেন ' কেননা এডেনেও 

তিনি এক হিঙ্গস্থানী পালওয়ানের কাছে গির। "ভেইয়! তোষারা ছিলুমঠো 
দো” বলিয়া কলিক1 লইয়া মছাস্ফ,প্ডিতে টানিয়াছিলেন * (বিঃ ৬২৫পৃঃ) 

'চাষারের প্রস্তত রুটি খাইবার. রও রি সময়ে আমি 

ছাই মল জে 
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সরযাসের নিয়মান্বপারে অগ্রিষ্পর্শ করি ন1।" (বিঃ ৩৪৯ পৃঃ) কিস্তু 

টুরট--তামাক্ 'দে সময় ছাড়িক্লাছিলেন কি? তাহাতে তো অধ্িম্পর্শ 
হইত ! জুনাগড়ে তো “তিনি রন্ধনাদি কার্ষেয সুপটু ছিলেন_-এবং 

অতি উত্তম রসগোল্লা প্রস্তুত করিতে পারিতেন 1৮ (বিঃ ২৬৫ পঃ ) 

এহরূপ তিনি মহীশুরে বলিয়াছিলেন_-''রাঙ্গন! আমি প্রতিজ্ঞাবন্ধ 

আছি পরিব্রাজক 'অবন্তায় অর্থম্পর্শ বা কোনও দ্রবা সঞ্চয় করিব না» 

তবে কি আমেরিকা ইতাদিতে যাওয়ার কালে 'পরিব্রাঞজক অবস্থাটা! 

ঘুচিগ্লা গিয়াছিল ? বেনন! যাবার সময় তাহার নিকটে -ষ অর্থ কিঞিঘ, 

সঞ্চিত হইরাছিল, নেট। পত্রাবঙ্ী হইতেই জানিতে পারা যায় ( প্রথঘ ভাগ 

৪ নং প্র দ্রষ্টবা )। আমেরিকায় তো বক্তা দিয়া বন্ধ অর্থ সঞ্চয় করিয়! 
বেলুড়মঠ নির্মীপে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন । (বিঃ ৮০৬ পৃঃ )। 

বিলাপিতার ভাব তাহার ভ্ীবনে বহুশঃ দেখ! গিয়াছে--ক্সন্ততঃ 

একজন সন্নযাসীর পক্ষে এরূপট! অবাগনীর । যখন শ্রীধুহ তরিপদ মিত্রের 

আবাসে ( বেল্গাওয়ে ) গেলেন, সঙ্গীয় জ্রিনিস মধ্যে একখানি মাক 

পশ্থক ছিল-_সেখানি ফরাসী সঙ্গীতসন্বন্কীয়। (বিঃ ২৯১ পঃ) 

ফরাসীদের সঙ্গীতে টবরাগে।র উদ্দীপক উপাদ'ন আছে কিন! জানি ন1। 

নবেলের প্রেম কাহিনীতে যে বিলক্ষণ রুচি ছিল * তাহ তাহার কথ। 

ভইতেই জানিতে পারি--“তোমরা কি জানো যে, আজকাল আহি 

উপন্যাসের প্রেমকাহিনী পর্যান্ত পড়তে পারি না” € বিঃ ৬২৫) এই 

উক্তি রাষকৃঞ্চ মিশন গ্রতিষ্ঠীব সময়ে--বোধ হত্প ১৩*৪ সালে । তিনি 

রেলের তৃতীয় শ্রেনীর গাড়ীর কষ্টে অতিশয় অস্থির হইয়া ইহার 

( (নট্কক নামক শিল্পের ) নিকটে একখানি যধ।ম শ্রেণীর টিকিট প্রার্থন। 
পাপী শি পিস 

..* তিনি এই লেখকের নিকটে ফেঞ্চ নতেল পড়িবার আকাক্ষ। প্রকাশ 

করিয়াছিলেন । (*াসামে বিবেকানন- প্রবন্ধ | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ] ব্য! |) 
ছখন জীবনের প্রা শেষ ভাগ (১৩৮ টৈশাখ)। ও মি 



গ৪ রামকুফ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
পা স্পি্বিি 

মে 

করায় উনি (নটুরুষ্ণ ) বলিয়াছিলেন, “কি গুরুজ্ি বিলাস ঢুকেছে 

নাঁকি 1” (বিঃ ৭৮৫ পৃষ্ঠা) । "বিলাস আমেরিকায় নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ তার 

সময়েও দেখা গিয়াছে-_তথায় প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ কারিতেন। 

আমেরিকায় নাকি কানাডা ব্যতীত আর কুক্রাপি ফাষ্ট ক্লাস ছাড়া গাড়ী 

নাই। এক পত্রেতিনি লিখিয়াছিলেন। “নুতরাং আমাকে ফাষ্ট্াসে 
ভ্রম করিতে হইয়াছে * * আমি কিন্ত উহার পুলমান গাড়ীতে চড়িতে 
তরসা করি না” কারণ পত্রেই ছিল,_-«“এগাড়ীতে (ফাষ্ট ক্লাস) বড়ই 
আরাষ * * * তুমি যেন হোটেলেই আছ, বোধ করিবে ) বিস্ত বেজায় 

থরচ।* (পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৫ পৃষ্ঠ। | ) ভ্রমণকালে রাজা! রাজড়াদের 

অতিথি হুইয়৷ ''রাজকুমারদের সহিত অশ্বারোহণ বা! অন্ান্ত ক্রীড়ায় 

যোগ দিতেন ।* (বিঃ ২৭৪ পৃঃ) । ইউরোপ আমেরিকায় স্ত্রলোক- 

দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই মেলামেশা করিয়াছেন__ফাক্ষে অভিনেত্রী 

ও গায়িকার সঙ্গে কেবল ঘনিষ্ঠ পরিচয় নহে-_-পরস্ত গায়িকার সঙ্গে 

একক্র জমণও করিয়াছেন । (বিঃ ৯৭১ ও ৯৭৯ পৃষ্ঠা )। আমেরিকার 

নাকি তাহাকে “সভ/সমাজের রীত্যন্্যায়ী কখনও কখনও নৃতা করিতে 

হইয়াছিল; তিনি ওদেশের নাচের অনেক বোলও শিথিয়াছিলেন 1, 

(বিঃ ৭৭ পৃঃ ফুটনোটু।) ধন্য বিবেকানন্দ! তুমি না গিরিশ ঘোষকে 

রলিয়াছিলে “ঠিক ঠিক্ সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করা মহাকঠিন, কথায় ও কাছে 

একচুল এধিক্ ওদিক হবার যে নাই |” (বিঃ ১৮৭ পৃঃ) আর তোমার 

গুরু রামকৃষজ পরমহংস তো ভূয়োভূয়ঃ ক্ীলোকের সংশ্রব সর্বতোভাবে 

ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । “*সন্ন]াসী স্ত্রীলোকের চিএ্পট পর্যন্ত 

দেখিবে না । ** ৬ সন্রচাসী জিতেন্দ্িয় হইলেও লোকশিক্ষার জন্য. 

মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিবে না-_-ভক্ত শ্রীলোক হইলেও বেশীক্ষণ 

আলাপ করিবে না ।” শ্রশ্রীরামকৃ্ণ কথামৃত ৪র্থ ভাগ--৯৯ পৃঃ। * 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । রি 
পাটা পীপসসিপাসচি পাচ লা সপ এসি 

_ফলতঃ বিষেকানন্দের সন্াসধর্ম কটা বাহা আবরণ মাত্র । 

সী শোক দুঃখে অবিচলিত-স্ততিনিন্দার নিধিকার হইবেন। 

এদিকে ফচ্কে হওয়াও অনুচিত । কাশ্মীরে ভ্রমণের সময় একজন 

তাহার ফষ্টি নষ্টি বাঁ চাঁপল্য দেখিয়া আপত্তি করিলে তিনি উত্তর 

দিয়াছিলেন--“মামর! জেগাতির সন্তান, আনন্দের তনয় আমরা কেন 

মুখ অন্ধকার করে থাকৃবোঃ (বিঃ ৮৭*-৭১ পৃঃ) অর্থাৎ চাপল্েই 

কেবল উজ্জ্লমূখ হয় । প্রশান্তচিত্ত বঙ্গানন্দ উপভোগকারী মহা তুগণের 
বদনে যে স্িদ্বীজ্প তাগি ফুটিয়! উঠে- তাহাই লোকের চিত্ত আকর্ষণ 

করিয়া থাকে । ফটি-নষ্টিতে চিত্তবিক্ষেপই স্চিত হয়। এদিকে বলরাম 

বাবুর মুহা সংবাঁদে যখন স্বাধীপ্জি লোদন করিতেছিলেন_তখন এক 

ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন__“আপন্ন ললল।াসী হইয়া এত শোকাকুল কেন 

সন্লাসীর পক্ষে শৌকপ্রকাশ অন্ন 1” তখন এই তাফিকচুড়।মশি 

বজিয়! উঠিলেন-_“বজেন কি, সর্গাপী তইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জন 

দিব? প্ররূত সন্পযাসীর জৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং 

গমারও অধিক কোমল ভওয়া! উচিত | ক **৬*ঞ্যে সঙ্্যাসে হৃদয়কে 

রঃ 

পাষাণ কর্থে উপদেশ দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহা করি না।” (বিঃ 

২*৩-৪ পৃঃ ) "গ্রাহ্া" যে করেন নাই-_ ইহাই ঠিকৃ! এদিকে, বেলুড়ম্ঠ 

স্াপিত হইলে পনৈঠিক ছিশ্ুগণের মধো অনেকে মঠের আচারবাবহারের 

প্রত্তি তীব্র কটাক্ষ করেন। * “চলতি নৌকায় আরোহিগণ বেলুড়মঠ 
সপ পপ: পাপী পরশ 

তিনি কোনও গৃহস্থের এক পরিচারিকার সঙ্গে 'অসংঘত আচরণ? কারেল, 

(বিঃ ৫৬৯ পৃঃ) কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও দ্রীলোকদের সঙ্গে মেলা মেশা 

হইতেই এই অপবাদ উত্ভ ত হইতে পারিয়াছিল। *মৃষ! বা সতাং বা হ্রতি 

মহিমানং জনরবঃ1” | 

. * নাই বাকরিবেন কেন? *মঠে পাঁউকটি প্রস্তের জন্য স্বামীঞজি 

বিবিধ প্রকারের খাঙির লইয়া অনেক পরীক্ষ! করিয়াছিলেন । কিন্তু ন্: 



5 রামকৃঞ্ বিটবকানম্ প্রসগ | 
পটাসি তি পরিপাক বস্তা পা পি পিসি ৬ শসা পাস তা 

দেখিয়াই নানাক্বপ ঠাট্র। তামাস। করিতে * * * কুঠিত, হইত না । কিন্তু 

হ্বামীজি বলিতেন-_ 

তন্তী চলে বাজারমে কুত্তা ফুকারয়ে হাজার । 

সাধুন্কো দুর্ভাব দেহি যব নির্দে সংসার)” ইত্যাদি । 

(বিঃ ১৬৮ পষ্ঠ। ) 

বেশ কথা। বিগ্বকাজে কি হইল? মঠে প্রতিমা আনিয় 

ষথাবিধি দুর্গে সব কর! হইল--“বেলুড়, বালী, উত্ববপাড়ার পরিচিত, 

পরিচিত ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল) ** তদবধি 

মঠের প্রতি তহাদের পূর্ববিদ্বেষ বিদুরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে, মঠের 

সন্লাসীর। হিন্দু সন্ন্যাসী *. €১০৪১-৪২ পুঃ) “অভীঃ, মস্ত্রের প্রচারক 

অবশেষে লোকবাদের নিকট মাথা ন্ুয়াঃলেন ! * 

এখন এই আলোচনার উপসংহার করিতে হইবে | যে জীবনচরিত- 

খানি প্রধানতঃ অবলম্বন করিরা বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে 

তাহাতে অতু)ক্তিবাদ বু আছে--এবং জীবনচরিতে এরূপ থাকে” । 

তবে এ সকলের অনেকগুলিই প্রতিবাদযোগা ; বিস্ত প্রবন্ধের অতি 

বিদ্যুত্তি ভমে কেবল একটিমাত্র ( খুন! স্বরূপ ) দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব । 
স্বামীজি আল্মাড়ায হিন্দী ভাষায় একটী বক্তা দেন) তদুপ্লক্ষে 

চরিতকার বলেন, “হিঙ্দী ভাষাও স্থললিত বক তা-গ্রদানোপযোগী বলিয়া 

পূর্বে কাতারও ধারণ! ছিল ন। ।” ইতাদি (বিঃ ৭৫১ পৃষ্ঠা )। আর 

পুনঃ অকৃতকার্য হইলেও চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই। (বিঃ ১ ১০৫০ পৃঃ পুঃ) নামে 
মঠ, কিন্তু 'পাউকটিঃ প্রভৃতি খাওয়া চাই । 

€& তিনি একদা সিষ্টার নিবেদিতার দ্বারা এক ছিলিম তামাক সাক্রাইয়া- , 
ছিলেন--কেন না কোনও কোনও লোকের ধারণ ছিল, “তিনি নাকি 

শ্বে্তকার়দিগের স্ততি ও ছন্দান্থবত্বন ছার! তাহাগ্গিকে আপন শিষ্য করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন।* (বিঃ ৯২৬ পৃঃ) দেখুন, 'সাধুন্ কো ছুর্ভাব নেহি" 

সক 

ম 



ভৃতীয় পরিচ্ছেদ । : ৭ 
শাধপসি ৯ পসপসটিসপ ২৩ ৯৫ উস ২৩ ওপাশ ৯৪ ২৩৯৮ ৫৯ ০ পিসি সিস্সিস পি তি তালা এ হাহা বেক 

কাতারও কথা স্বামি বলিত্বে পারিব না,-বিস্ত ইহা নিশ্চিতভাবে 

অবগত আছি যে, পরিভ্রাজক প্রীকৃষণ প্রল় বাঙ্গালী হইয়াও হিম ভামা 

অতুযুৎকৃষ্ট বন্তৃত! করিতে পান্সিতেন এবং লমগ্র আর্া।বপ্তে তাহার ও 

ভাষায় উদ্দীপনামযী বক্তৃতা দ্বারা সনাতন ধণ্যের শ্রাদ্ধ সাধন করিয়া 
[গিয়াছেন। ৰ 

বিবেকানন্দ শক্িমান্-পুকুষ ছিলেন। সন্দেহ নাইস-এবং স্ভাহার 

বাগ্মিতাও অসাধারগ [ছিল ; বুদ্ধি অতি তীক্ষ এবং অর্কশ্তি খুব প্রথর 

ছিল। হংরাভীতে তাহার অসামান্য দখল |ছল,সংস্কতেও তান 

সুশিক্ষিত ছিলেন । নাণা বিষয়েহ তান লব্ধগ্রাঙ্্ ছিলেন--বিশ্েতঃ 

হছউরোপীর ও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে তাহার আকার ছিল। এরীপ 

ব)ক কালাপাল পার হতয়। তার পুব্বে ইউরোপে ও আমেরিকায় 

জাত ঝমহ 1গয়াছেন। অতএব এ পকম। দেশে তাহার নাম যশঃ হওয়) 

প্রত্যাশত নিষস্সহ [ছুল। নও তাহার কশ্মক্ষেত্র এ মকণ দেশে 

সীমাবদ্ধ রাংলে, আমার বোধ হয়, জগতের সমধিক ৩পকারছ হহত। 

বিদ্ব ভারতদ্য হউরোপ বা আমোরকা পহে যে। এখানে তিন বাদৃচ্িক- 

ভাবে ধন্ম এচার কারবেন-আর ৬কে তাহা শৃতুন একটা কিছু, 

বলিয়া গ্রহণ করবে । এদেশে 'বেদোঞ্জেগ। বাগ অনেকশঃ নানাতাৰে 

শত হইয়াছে। এখানে তিনি যাহা প্রচার করিবার জন্মত আধকারা 

ছিলেন এবং রজোগুণাধিক্ যাতে দরকার-_-তাহ] ছিল 'রাজপীতি”) এবং 

ধুতিনি স্বয়ং যাহাই বলুন না কেন* তাহার দ্বার পাকে প্রকারে 

'রানীতির" ভাবই প্রচারিত হইয়াছে। প্রবন্ধে হাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, 

ভাঙা দ্বারাই বোবা যাইবে”তিনি (এদেশে অন্ততঃ) ধশ্বগ্রহারকের 

ভুমিকা গ্রহণের অনধিকারী ছিলেন । . 

* কাপুরুষতা। কি রাজনৈতিক বাদরামির সঙ্গে আমার কোন মন্বন্ধ নাই। 
আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না।" ইত্যাদি (শিক্যদের লিকট লিখিত 
পত্র )--বিঃ ৪২৫ পৃঃ। রর | 



৭৮ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 

আসি ত্টিপসিসিি তিল ৯ তানি 
পাপী পািাস্িাসিলীিরাি পািস্সস্স্মিি পাস

 সস্পিসা পি লাস্পিস্প্িসিপিস্মস্পিস্পিিসিত ১ সিকি কি কে 

তবে আমাদের দুর্ভাগ/বশতঃ স্কুল কলের ছেলেরা কোনও পপ 

ধম্ুবিষয়ক শিক্ষা পায় না-তাই ধশ্মের নামে ঘাহাহ থু চোটুপাটের 

সহিত শুনে বা পড়ে? তাহাহ আবধ্টাতিতত!বে গ্রহণ করে-_বিশেষতঃ 

ইউরোপ মামেরিক! দিগ্বিজয় করিয়। 2এঞকজন সাহেব বিবি শিগ্ করিয়। 

বিবেকানন্দ তাহাদের শুকুণ হৃদয়ে তগপ্রতি একট! প্রশংসান্রাগের 

ছাপ মা।রতে $তকার্ষ। হইয়াছেন । অ.পচ শরুণবয়ঙ্কদের ভাব প্রবণ চিতে 

বিচারক্গমত। হল থাকায় তাহার গমশ্র লেখা ও বক্তার যে পরস্পর 

বিরোধী নানা (বশ আছেঃ তাহা উহারা ধারতে পারে না শিক্ষার 

ভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত মন্ম অবগত না থাকা তাঠার উত্তির অশা- 

্্রীযতাও বুঝিতে পারে না। এই নিমিত্তে বিবেকানন্দভক্ত অনেক 

বালক এবং বাকোপম যুবক ও প্রো দেখা যায়) ব্রা্সমাজ 

আন্দোলনের সময়েও এইরূপই ঘটিয়াছিল। সেহ শ্রোতঃ ফেমন ফিরিয়াছে, 

আশা কৰি ভগবধিষ্থায় এহ বিবেকানন্দ মোহও ক্রমশঃ কাটিয়া যাহবে। 

&ই আশয়েই বর্ধমান প্রবন্ধ প্রকাশে অব্যবসায়ী হহয়াছি। 

বিবেকানন্দ আমাদের পুর্বপুকুষদদিগকে বহুশঃ গালি দিয়াছেন__ 

আমরা যদি আবেগবশতঃ তাহার উদ্দেশে কিক্িৎ কটু বলিয়া 

থাকি, আশা করি তাহ। ক্ষমার যোগ) হহবে। 



ওর পল্দিম্পি 

“রামরু্জ পরমহংম ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
শশধর তর্কচুড়ামণি"__ 

প্রবন্ধের প্রতিবাদের উত্তর । 

বিগত ১০২৭ সালের পৌষ-মাঘ বুগাস'ঘাক পসাহিত)” পরে 

*৬। রামকৃ্জ পরমহংস ও পঞ্ডত প্রাযুক শশধর তর্বচুড়ামণি”-শীর্ধক 

একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম । তাহাতে রামকুষ্ণদেব সম্বন্ধে 

ৃঙ্গাপাদ তর্কচড়াম!ণ মোদের একথানি [চিঠি প্রকাশিও হইয়াছিল 

উন্মধো রামকুষজের মাধ্যাম্বিক অবস্থা কতদূর কি ছিল। এই বিষয়ে 

চূড়াম।ণ মহাশয় কঠকগুলে কথা বালয়াছলেন। রামকুঝদেবের 

অনেক ভক্ত এ সব কথার গ্রতিবাদ করিয়াছেন। কে মৌখিক 

আলাপে, কেহ চিঠি দিয়া এবং অগরে (স্বনামে এবং বে"নামেও ) 

প্রবন্ধ লিখিয়া স্বকীয় মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন । যদিও ইহাদের 

উক্কির অধিকাংশই গালাগালি ৪ বাজে কথায় পরিপূর্ণ, তখাপি যে 

মকল কথান্তে কিঞ্চিৎ যুক্তির আভাম আছে-বিশেষতঃ রাচির 

ভঘুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধার় মহাশয়ের প্রবন্ধে (সাহতা আঘাঢ় 

১৩২৮) যে সকল শাস্তীয় কথার খবতারণ| রাহয়াছে, সেইগুলির 

প্রত আমি শ্রবুক তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দৃটি আর করি। অপি, 

চূড়ামণ মহাশয়ের শিষ/ ৮ ভূধর চট্টোপাধ্যায়সম্প(দিত “বেদব]াসে* 

পরমহংস রানকৃফদের সম্বন্ধে ঘে সঞ্ল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিন-_ 
০০ 

পপ 

« ইহাই এই প্রশূর “প্রথম পরিচ্ছেদ" | টু 



এ রামরুফ্চ বিবেকান্ প্রমঙ্গ ৷ 
স্টিল সস পাপা সর সস সস্সসজিলািসটি রা লামপ্সপীসপাস্পপসত পাপা লাস পাস 

সেওুলি পশ্চাৎ সংগ্রহ করিয়া * পাঠ করাতে দেখিলাম, তন্মধে) 

উল্লেখিত কতকগুলি কথ! চুড়ামাণ সহাশয়ের পত্রে প্রকাশিত অভিমতের 
বিরুদ্ধে প্রধুক হইতে পারে। আমি এ সকল কথার প্রতও তাঠার 

মনোযোগ আকর্ষণ করি, কেননা তথ্য প্রকাশই আমার অভি প্রায়। 

উত্তরে চুড়ামণি মঠাশয়ের নিকট হঈতে যে চিটিখানি পাইরাছি, 
তাহার অবিধল প্রতিশিপি প্রকাশ করিলাম । 

৬সদাশিবঃ শরণং | 

পরম দ্নেহাম্পদ! 

আপনার ৩০শে শ্রাবণের পত্রখানা যথা সময়ে আনিয়াছিল, কিন্তু 

তখন আমার দৌহিত্রটী টাইফয়েড জরে পীন্ড়িত থাকায় অত্যান্ত বিব্রত 
ছিলাম, আবার সে একটু ন্স্থ হইলে নিজেও আসতস্থ হইয়াছিলাম। 
এজন আপনার পত্রথানির উত্বর দিতে অসমর্থ ছিলাম। সম্প্রাত 

৮ কপায় সে সব ঝণাট সারিয়াছে, তাই অস্ত উত্তর দিতেছি । 

লোকের তিরস্কার ও পুরস্কারের কথা আর কি লিখিব। সে 

বাহার যেমন ইচ্ছা হয় করুক, তাহ! তাহার মুখ আর হাদয়েই থাকিবে, 

তদ্ধারা আমার বা জাপনার ফোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । মহা! ৬ রামরুয়ঃ 

বিষয়ে আমার যেরূপ ধারণা, তাহাই বিদিত করিয়াছি। তাহ।র 

্মহিমার লাখব করিব।র মানসে কিছুই লিখিনাই; সুতরাং আমার 

ধারণার মূলে কোন অংশে ভ্রম থাকিলেও আমি পাপী নহি। 

৮ ভূধর চট্টোপাধ্যায় জামার দীক্ষিত শিষ্য, ছাত্র নহে। ভূধর 

'ামার বা অন্য কোন অধ্যাপকের নিকট কোন শাস্ত্র অধ)য়ন করিয়া 

ছিলেন না। যথাসম্ভব অন্থবাদাদি পাঠেই সাধারণ ভাবে তুধরের 

কিছুজ্জান ছিল। অতএব নির্বিকল্লসমাধি। সবিকল্পসষাধি ভূধরেরও 

পূর্ব প্রবন্ধে [অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রথম গ্ররিচ্ছেদে] আমি যে এগুলির উরেখ 

ফ্রিয়াছিলাম__তাহ প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে “ব্দেব্যাস" পাঠের স্মৃতি মার । 



প্রথম পরিশিষ্ট--ক। ৮৯. 
সরল 

বিদ্িত ছিল না। যেটুকু বিদিত ছিল, তদমুদারেও রামকৃফজ নির্বিকল্- 
সমাধির উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং দিবমত্রয়ে তাহাতে কুতবার্যয 

হইয়াছিলেন। একথা লিখিত হয় নাই। ৮রামকফের প্রথম অবস্থায় 

তুধরের পৈশবকাল ছিল। সুতরাং নে স্বয়ং তাহার সে অবস্থায় কিছু 
দেখে নাই। তাহার নিজের যুখেও সে একথা শুনে নাট। অন্ত 

লোকের মুখেই শুিয়া লিখিয়াছে। সাধারণ লোকের! কতজনেই 

কত্ত কিছু কথা বলে, সে সকল কথার যথেষ্ট মুল্য দিলে মত্যের দিকে 
অগ্রপর হওয়া অসম্ভব, তবে তিনি তোতাপুপীর নিকট দীক্ষিত ব 

শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এ কথাটা মিথ্যার গর্বে নিক্ষিপ্ত কর অস্ত । 

তদাণীন্তন অনেক লোকেই একথা বিদিত ছিলেন । তাহাকে তাস্ত্রিক- 

'ভাবের সন্ন্যান দেওয়াও সত্য হওয়ারই সম্ভব, এবং সেইজগ্তই তিনি 

চন শঙ্করাচার্যে)র মতে অবধূত সন্নযাণী বলিয়া গণ) হইতে পারেন । 

তাহার চিতারোহণাদি অনুষ্ঠান এবং আমার পূর্বলিখিত তীহার অন্ঠান 
চরণ সেই বিষয়েরই প্রমাণ করে। তদনুসারে তাহার গিরিঃ পুরী, 

ভারতী প্রভৃতি উপাধি *£তে পারে অথবা হইয়াইছিল। 'পরমহংম? 

সেন্দূপ কোন উপাধি নেও উহা সর্বত্যাগী শেষাশ্রমীর সংজ্ঞা । 

৬রামকষোর সেরূপ কোন লক্ষণ দু হয় নাই, কাজেই তাহাকে পরমহংন 

বল! ঠিক নহে। তবে দশজনে যখন পরমহংস বলেঃ আমিও তাহার 

অনুকরণে পরমহংস বলিতাম, কিন্তু হৃদরে তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া 
বিশ্বাস করিতাম না । অবধূৃত আর পরমহংস কথার অর্থ শাস্ত্ানুসারে 

প্রোয় এক হইলেও ভগবান্ শঞ্চরাচার্য) গিরি, পুরীঃ ভারতী আর বন, 

পর্বত, সাগর, এই ছয়দলের তান্ত্রিক সন্লযাসিগণের অবধূত সংগ্তার ব্যবন্থ। 

করিয়াছেন। রামরু্চ তান্ত্রিক সর্যাসী পুরীর শিল্প সুতরাং তিনি 

শ্করাচার্যেরর মতে অবধৃত, ইহা আমি পূর্বে লিখিয়াছিলাদ ) কিন্ত 
অবধৃত গীতার প্রকৃত অবধূত নহেন। তৎকালের “বেদব|স* প্ধ বা 

সিনা সিলা 



৮২ রামু বিবেকাননা প্রসঙ্গ । 
শপ পস্্িস পি পি্মি সসপ পাসপিনপাসপাসপাপাম্পাম্পাস্পাপাস্পাপসপসপিসিসপা সপ তা সাপ পা৯ ০০৯৮৯ 

শলাধুদর্শন” আমার নিকট নাই বা পাইবার উপায় নাই? সুতরাং 
তাহা আমার দেখা অসম্ভব। রামকৃষেের ভক্তিগদগদ অপূর্ববভাব দেখিয়া 
অমি আনন্দিত হইতাম, ইহা এখনও বলিতেছি এবং উহা যে অসাধারণ, 
তাহাও সত্য, কিন্তু তাই বলিয়! তাহার নির্বিকল্পলমাধি হইত, ইহ! 

আমি কখনও বলি নাই, ইহ! নিশ্চয়। 

“বেদব্যাসে* আমার যে সকল কথা প্রকাশিত হইত, তাহাই আমি 

দেখিতাম। তৃধর ৰা অন্ঠের লেখ! দেখি নাই বা অন্নসন্ধানও করি 
নাই।* আমি বেদব্যাসের সম্পাদক ছিলাম না। 

শাস্ত্রাধায়ন ব/তীত কেবল গুরুর নিকট ছুই চারিটী কথা শুনিয়। 
অধ্যাত্ববিদ্যা ব্র্গবিগ্া লাভ হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে নিব্বিকল্প 

সমাধির দ্বারা বাদ ত্রদ্গগাপ্তি হইত, অগব জ্ঞান হইতে পৃথগ্তৃত 
ভক্তিনামক কোন কিছুর দ্বারা বরহ্মপ্রাপ্তি হইত, তাহা! হইলে অধ্যাত্মতৰ 
ব্ধহত্ব বিষয়ে অসং৭) গ্রন্থ প্রণয়ন করা নিরর্থক বা উন্মান্তের অনুষ্ঠ।ন 

মধ্যে বিদর্জন করিতে হয়। আর উপনিষদ্ অধায়ন এবং মননশান্তর 

শিক্ষার পর যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া যে গুরুর নিকট যোগ শিক্ষা 

করার উপদেশ শান্ের অসংখ্য স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহাও প্রলাপ মধ্যেই 
পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ভাগবতোক্, তক্কিও কেবল সত্বশুদ্ধিরই 

কারণ এবং সব্শুক্ধি অদৈত ব্রহ্গপ্ানের কারণ এবং ব্রঙ্গজ্ঞানই প্রকৃত 

মুক্তির কারণ, ইহ! ভাগবতেই ( ২য়ঃ প্রথম স্ব: ) লিখিত আছে। এন 
ভাগবতও অধ্যাত্মবিগ্ঠ। ব্রদ্দবিগ্তার কথায় পরিপূর্ণ, সুতরাং ভাগবতের 

মতেও জ্ঞান ত)াগ কারয়া কেবল ভক্তি জীবকে কৃতার্থ করিতে পারেন 

না। অনধীতশান্ত্র কোন লোক ষে অবৈতজ্ঞান লাভ করিয়! কৃতার্ধ 

হইয়াছেন, এপর্যন্ত তাহার হি ঠা নাই। সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ কর! 
০ 

ক 
-্প্শ 

* বেদব্যাস ওয় বর্ধ ১ম অধ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (২য় পৃষ্ঠায়) ৬ ভূধর 
চট্টোপাধ্যান়ও এইক্ধপ কথাই বলিয়াছিলেন। 



প্রথম পরিশিট_ক। ৮৩ 
৯পাাসিত ১ তাস পাটি সি পসটি ৫ সত সপ পানি ত স্পা ৯৩ সপ স্াস্পি সিপস্পিরা এপ শি পাপা পাস এসি পি পালা এপস 

মাত্রেই যে অধ]াম্মরাজে)।র অসংখ্য পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্রা- 

ধঃয়নের দ্বারা তাগাদের পরিচয় না থাকিলে, সে কোন্টি ধরিবে, 
কোন্টি না ধরি, সে ঈশ্বরতক্ষের দিকে গেল, কি অন্ত তত্বের দিকে 

 নরিয়। পড়িল, এবং তগন তাহার কিরূপ অবস্থা হইতেছে, উহ! কোন্ 

লক্ষণের অন্তর্গত, কিংবা উহ] 'সত্ায বা শ্রমদর্শন। ইহ! কি প্রকারে 

বুঝিবে? তবে যদ গুরু তৎদমন্তই শিয্ুকে মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতে 

. পারেন, তবে সাধক বথানয়মে উঠিতে পারে, ইহা মত্য; কিন্তু দেবূপ 

শিক্ষাতে৷ অধ্যয়নের নামান্তর । তাছা ২।১ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন” 

হওয়া অদস্তব, আর নিরক্ষর লোকের অত কথা মনে রাখাও সম্ভবপর 

নহে; কাজেই শান্্ব অবায়ন আবশ্যক । আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন 

যে, আজকাল এমন গুরুর অসপ্ভাব নাহ, ঘন ৫২ চী টাকা দক্ষিণ! 

পাইলেহ অর্দদপ্ডের মধ্যে জ্রর উদ্ধভাগে অ্গুষ্ঠপরিমিত এন্ধ দর্শন করাইয়া 
থাকেন, সেইরূপ ব্রঙ্গদর্শনে কোনরূপ অধায়নেরই প্রয়োজন নাই। 

উহা অন্ধগণেরহ ব্রহ্ম এবং তাহাদেরই সান্তোষাবহ | এ শ্রেণীর গুরু এবং 
এ শ্রেণীর শঙ্যগণহ শাঙ্্াধায়ন বা জ্ঞানের অনান্ত বিরোধী এবং 

 তাহারাহ আএসন্সান বা আম্মু রক্ষার জন্য শান্বীয় অধ্যাঘবিগ্ঠা বা 

্রঙ্গবিগ্ভাপির অকিঞ্চিৎকরতা মর্ধাগ্রে সর্ব সমক্ষে প্রচার করিয়া থাকে। 

বাহুর শর্রজ্ঞ, তাহারাই বুঝিতে পারেন বে, রীতিমত শগ্থাধায়ন 

ক জীবের ব্গরাজে) বা অধ্যাঝুরাজ্যে আরোছণ করা গগনকুছমের 

হ্যায় অসম্ভবপন্র | 

আমি একথ! কখনও ভাবি নাই যে, যথারীতি মো1হষ্ঠানাদি 

“না করিক্লা বিবেকটৈর্বাগ্যাদিশূন্য লোকের কেবল অধ্যাঞ্চশন্ব অধায়ন 

করিলেই কৃভার্থতা হন; কিন্তু শুভাদৃষ্ট থাকিলে শান্্াধায়নের ছ।রা 

“দির্বিকল্প বা নিব্বাদসমাধি হইয়া কতার্থত। হইতে পরে, অক্জের পঙ্গে 
" তাহা অসন্ভবপর, ইহাই আশীর অভিপ্রায় । নর 



ঠা রামককক, বিবেকানগা প্রসঙ্গ । 
সএস্টি্টিিস্টিি্তীিীি, পাপা বত 

কি অধ্যাস্মরাজ্জে প্রবেশ, কি শান্্রী় বিদ্যা, ইহার কোন বিষয়েই 

আমি আমাকে, শী শ্রেণীর লোকের মধো একটা উচ্চলোক বলিয়। 
এখনও যনে করি না। বরং বাঞ্ধকে)র সঙ্গে সঙ্গে নিদের অজ্ঞতা বং 

নীচতাদিরই অনুভব করিতেছি । কিন্ত এতদিন পর্যান্ত শান্জ্ারণা মধ্যে * 

প্রবেশ করিয়া জ্ঞানদেবতার কপার নিমিত্ত নানাদিক্ পরিভ্রমণ করি- 

তেছি, একথা সত] এবং ধাহারা। তাহ! করেন নাই, তাহাদের তৃলনান্ 

এ অংশে আম একটু অগ্রসর । আর তীহার! সেই অরণ্য হঃতে দুরে 

অবস্থিত । এক্সপ ধারণা যদি দাস্তিকতা, আত্মশ্র/ঘ। বা অহন্কারের নামাস্তর 

হয়, তনে নিশ্চয়ই আমি এ অংশে অপরাধী। কিন্তু শান এ ধারণাকে 

সাহা বলে না। শান্্মতে ইহা স্বরূপ জ্ঞানমাত্র । ঘে ভাবটি অন্তের 

প্রতি ঘৃণ! জন্মাইয়! নিজকে ম্মীত করিয়া তোলে, তাহাই অহঙ্কার বা 

দণ্তাদির অন্তর্গত। অতএব, “আমি ২৫ বংসর অধায়ন করিয়াছি, 

আর ৬রামকু কিছুই করেন নাই, ইভা তাহার বিদিত ছিল”, এইরূপ 

বলা শান্ের মতে দাণ্তিকতাদিযুলক নছে। অধিক আর কি লিখিব। ইতি 
তবদীয় / 

প্রীশধর শঙ্্া | * 

এই চিঠি পাইয়া শ্রীযুক্ত তর্বচূড়ামণি মহাশয়কে আমি ছএকটি 
কথ। জিঞ্তাসা করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলাম। বিছ্রিষত: 

পূর্বজন্মের প্রতৃত স্থক্কৃতি থাকিলে পরজদ্মে সাধক স্ৃল্লকাল রর 

অভীষ্টলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন--যেমন খুব প্রহলাদ শুকদেব প্রভৃতি 

হইয়াছিলেন ; ৬ রামকৃষ্ণ পরমতংসও হয়তো সেইন্প কারণেই অতান্প 

সময়ের সাধনায়ই নিিকল্পসমাধি লাভ করিয়াছিলেন) ইহাতে কি আপন্ডি 

হইতে পারে? অপিচ শ তদীয় পত্রের শেষাংশে শষাংশে চুড়ামশি মহাশয় 

_* চিঠিখানিতে তারিখ নাই) ধ নাই) ইহা ইৰা রা আখিন (১০২৮) আমান 

হস্তগত হইয়াছিল। টি 



প্রথম পরিশিষ্ট_-ক। ৮৫ 
সপ 

সক ৯ পি 

লিখিয়ছেন, “বার্ধিকোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অক্ঞত! এবং নীচতাদির 
সচগুভব করিতেছি?” ইহ তাহার বিনয়াতিশয় মনে করিয়া, 

 পত্রথানি প্রকাশ করিবার সময়ে, তী বাকাটি ছাড়িয়া দিতে অথবা 
 কিঞিৎ পরিবর্তন করিয়। লিখিতে তাহার অনুক্ঞ প্রার্থনা করিয়াছিলাম ( 

এ সকলের উত্তরে চূড়ামণি মহাশয় আর একখানি চিঠি লিখিয়| ছিলেন, 
সাও এস্কলে প্রকাশ করা গেল । & 

৮সদাশিবঃ শরণং 
বহরমপুর ২৪।৭২৮ 

পরম স্বেঠাম্পদ ! 

আপনার পত্রথাণি যথানময়ে পাইয়।ছি। নানা ঝঞাটবশতঃ 

এত!দন উত্তর দিতে পারি নাই |. আপনি এই পত্রে যে সকল বিষয় 
জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, মে বিষিয়ে আমার যাহা বিবেচন| তাহ! 
জানাইতেছি। 

অবধূত রামক্কষের নিব্বিকল্লসমাধি হইত কি না, তাচার সমর্থন 
ও অমমর্থন এই উভত্ব পক্ষেরই প্রমাণ সুদৃঢ় নছে; তবে যতট! 

দেখা গিয়াছে, তন্দারা যাহা! বিবেচনা হয়ঃ তাহ!ই বলিয়াছি এবং 

এখনও তাহাই বলিতেছি। তবে হদি আমার বুঝিতে ভ্রম হইয়া থাকে 

আর সত্য সত্যই তিনি নিব্বিজ্লসমাধি ও নিব্বাজ সমাধি লাভ করিয়া 

থাকেন, তবে তাহ! পরমানন্দের বিষয়। ভিনি শুক নারদাদির মত 

মুকপুরুষ হইলে বা তাচার অনপ্ত যশংকীষ্ভি ও মহিমা প্রকাশ হইলে আমার 

পৈত্রিক বা নিজ সম্পত্তির কোন হানি হয় না, সুতরাং সে ব্ষিয়ে 

আমার ছঃখিত হওয়া ব! তাহার অপলাপের জন্য আমার চেষ্টার কোন 

“কারণ নাই । সমাজে তত বড় লোক হয়, ততই সম ও দেশের 

উন্নতি, ইহ! আমি সাক বিদিত আছি। কিন্ত তাই বলিয়! নিজের 
হরর 

70878 

সি  & বীহার দ্বার। এ চিঠি লিখান, তিনি বহু বর্ণাশুদ্ষি ইত্যাদি ক্র 

মংশোধনপূর্ববক ইহা! প্রকাশিত হইল |. 



৮৬ রামকুষ বিবেকানন্দ প্রমঙ্গ । 
এসসি াস্মিাস্পিসপ ৯টি পাসটিপাস্িপাসসিপাস্িী সি পা পাসসিািপাি পোপ সতী পাস্পাস্পস্পিস্িসিপাস্পিস্সি পাসে পি তানিশা পাস, 

জ্ঞানবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিথ্য সাক্ষ্য দিঠে প্রস্তুত নহি । ৮ বামকুঞ্চকে 

গামি কিরূপ জানিতাম, তাহার সহত আমার কিরূপ কথাবার্তা 

হইত--ইহাই আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়। সুতরাং আমি যাহ! 

জানিতাম, তাহ! বলিয়াছি। ইহাতে যদি তাহার অনুগত লোকের! 

তুদ্ধ হইয়! ভত্লন] করেন, তবে করুন, আমি সেই ভয়ে সত্যের অপলাপ 

করিতে পারিব না । এক্ন্য এবারও আমার বিশ্বাস অনুরূপ লেখাই 

লিখিতেছি। 

নিক্িকল্পসমাধিতে অধ্যাআতত্ব আর ব্রহ্মতবের অভিজ্ঞতা বিশেষ 

প্রয়োজন, কিন্তু এই উভয় বিষয়েরই কোন কথা তাহার নিকট শুনিতে 

পাই নাই । তীহার কথা বলিয়া যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 

তাহাতেও উক্ত বিষয়ের কোন কথা নাই। ভ্বিতীয়তঃ তিনি লেখ! 

পড়া জাঁনিতেন না বলিয়া নে বিষয়ে উপনিষদাদি কোন গ্রদ্থ তিনি 

পড়িতে পারেন নাই, তবে যদি কাহারও উপদেশে ২।১ দিনের মধ্োই 

তিনি অধাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিগ্ভা ও যোগানুশামন আয়ত্ব করিয়া মমাধির 

অসংখ্য স্তর কাটাইয়! নিব্বিকল্পসমাধিক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াছিলেন, এ 

ইহা! বলিয়! কেহ সন্তষ্ট হন, তবে সে বিষয়ে আমি কি বলিব? তাহাদিগকে 

কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, ব্রক্মবিদ্ধাদি ও সমাধিব্যাপারের অবস্থা 

ভাবিয়। দেখিতে. বোধ হয় তীহারা সুযোগ পান নাই, সেইজন্য এরূপ 

বলিতে সাহস করিতে পারেন) ঞব বহুদিন পর্য্যন্ত অনশন ব্রতাদি 

করিয়।। বহুদিন পর্যাস্ত আরাধনা ভ্বারায় ভগবতকূপাভাজন হইয়। গিয়- 

ছিলেন, তদ্দবারায় মৃত্যুর পর তিনি ন্বর্মবিশেষে €(ঞুবলোকে ) গমন 

করিয়াছিলেন, ই! ভাগবতেই লিখিত আছে। কিন্তু মুক্তির তুলনায় এ 

সে স্বর্গ নরকবিশেষ । গ্রহলাদও যাবজ্জীবল আরাধন। ছারায় দ্বর্গবিশেষেই 

গমন করিয়াছিলেন, ইহাঁও লিখিত আছে । শুকদেবও জন্মাবধি বহু 

বংসর পর্যন্ত পিতার নিকট ব্রদ্ধবি91-শিক্ষা ও ঘোগাভ্যাসাদি এরিয়া". 



প্রথম গরিশিষ্ট-ক। ৮৭ 
পা পেস পাস 2৯৫৯৫৯৯ াসিস্পিসপস্সপসসসসিশ এি লিপ পাপা 

ছিলেন, এবিষয় শান্তিপব্যে লিখিত আছে। তাছাতে তাহার বশীকার 

বৈরাগা হইবার কথাও পাওয়া যায়? বিস্তু ব্র্মনির্বাণ প্রাপ্তির কথা 

লিখিত নাই। অতএব পূর্বজন্মের শুভানুষ্ঠান থাকিলেও ২।১ দিন 

মধোই ব্রঙ্গবিষ্তা, যোগবিষ্ভা ও অধায্সবিদ্যা লাভ করিয়া মানুহ 

নির্বিকল্পলমাধি-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত রব না 

গ্রহলাদ নহেন, শুকদেবও নহেন। ধরব গ্রহলাদের যদি সমাধি হইয়। থাকে, 

তাহ! ঈশ্বরবিষয়ক সপ্প্রন্তাত সমাধি, ইছাই ঘটনা দ্বারায় প্রতিপন্ন হয়। 

যিনি নির্বিকল্প-সমাধিভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ, তিনি 

বুথানের অবস্থায়ও শারীরিক ও মানণিক গীড়ার দ্বার! পরিবাধিত 

হন নাঁ এবং বাধাবোধ হইলেও তৎক্ষণাৎ সমাধির আশ্রয়ে পরিজ্রাণ 

পাইতে পারেন । রামরু কিন্তু বছুদিন পর্যন্ত গলরোগের যন্ত্রণায় 

আর্তনাদ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। অতএব তাহার নির্বিকল্প- 

সমাধি হইত, ইহ! আমি বলিতে পারি না। 

আমি যে ক্রমেই আমার অন্তত। ও নীচতা অনুভব করিতেছি, 

ইহ! লিখিয়াছি , তাহ! বিনয় বাঁ ভদ্রতা প্রকাশের জন্ত নহে। উহ! আম!র 

বিশ্বাঘমতেই লিখিয়াছি । বিগ্তা, মহাবিগ্ঠা জ্ঞান প্রভৃতি শবাগুলি 

জগদন্বারই নামান্তর । সত্য, অনস্তও তাঁহারই নাম। সুতরাং বিদ্যা 

বাক্তান অসীম ও অনন্ত । যেকোন দিক দিয়া যদি বিগ্যাদেধীর অন্থদরণ 

করা যায়, তাহ! হইলে মাদুষ গ্র/ণের ব্যাকুলতায় কিয়দ,র পর্যানত যাইতে 

পারে, সেজন্ত গর্বিতও হইতে পারে, কিন্তু তাহার পর, যখন অকুল 

সমুদ্র দেখিতে পায়, তখন সর্ব গর্ব চূর্ণ বিচুর্ণ হয়া নৈরাশ্ আসিয়া 

,পড়ে। তখন হিগ্যাদেবীহ যে অনন্ত ব্রঙ্গের রূপান্তর? এই সিদ্ধান্ত 

মগ্রমাণ হয়, সেই সময়ে নিজের অক্ঞতা না বুঝিতে পারে এমন মানুষ 

' বোধ হয় নাই; কিন্তু গ্রাণের আকাক্ষা নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সেই 

পারকূলশু্ সমূজ্ হইলেও তাহার. দিকে অগ্রসর হইতে নিশ্েষ্ট হয় না) 



৮৮ রামকুধ্চ বিবেকানন্দ গ্রসঙ্গ | 
পিসি 

ইহ! মানুষের স্বাভাবিক বিষপ় । আমি এখন সেই দশ ভোগ করি- 

তেছি। জ্রগন্মাতা মহাবিগ্তার অন্বেষণের পন্ত এক এক দিক্ দিয়া কতকট। 

কতকটা অগ্রসর হইয়! যতদিন তাহার প্রকৃত সংবাঁদ কিছুই জানিতাম 

না ততদিন তাহার চরণসংস্পষ্ট এক একটু বায়ুমাত্র দূর হইতে স্পর্শ 

করিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইলাম বলিয়। বৃথা আনন্দাননতব করিতাম । 

এখন কতকপরিমাঁণে হিডিবিজি, কাটা জঙ্গল ছাড়াইয়া একটু আলো- 

কের ভাব পাইয়া বিত্যামৃত্তির অসীমণার একটু আতান বুঝিতি 

পারিয়।, সেই মিথ] মন্দ হইতে মুক্তি পাইয়াছি, আর নিজের অজ্ঞতা 

সমাক্রূপে বুঝিতে পারিতেছি এবং প্রাণের ব্যাকুলতা বশতঃ সেই 

অকৃ্প সমুদ্র লক্ষা করিয়াই প্রাণের সর্বশকি সমর্পণ করিয়া আর একটু 

অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু বিগ্যামৃষ্ঠির কোন অংশই পরিশ্ফ,ট 

হয় না। সুতরাং আমি অন্ত, ইহ সত্য । 

আমি নীচও বটে। যতদিন দৈহিক অবস্থার মধ্যে হাবুডুবু 

খাইতাম, ইছার বাছিরে নিজের জীবাত্মার মৃষ্ঠির প্রতি লক্ষ্য করিতে 
পারিতাম নী, ততদিন আত্মবিষয়ে নিদ্রিতবৎ তমসাচ্ছন্ল ছিলাম। 

স্থৃতরাং আমি ভাঁল কি মন্দ, সুস্থ কি অসুস্থ, কিছুই বুঝিতে পারি নাই । 

এখন বহুকষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় আবর্ত বাঁ কুজ্মাটিক অতিক্রম করিয়] 

অনেক সময় নিজের লীবযৃত্তি দেখিতে পাই। দৈবিক প্রবৃত্তি ব 

আন্ুরিক প্রবৃত্তি কি তাহার কিছু পরিচয় আছে, সুতরাং এখন দেখিতে 

পাই, আমার নিজের জীবশরীর অসংখ) আমথর বা অপবিত্র গ্রবৃত্তির 

বণগুলি পচিয়! অতি ছুর্ণন্ধান্থিত ও অসঙ্থ যন্তণাপ্রদ হুইয়াছে। সুতরাং 

আমাকে আমি অতি নীচ ও অতি চঃখী ব্যতীত কি বুঝিব 1 + 

সত্য কথাই আপনার নিকট লিখিয়াছি। ৬ নিকট প্রার্থন! করুন 

যেন আমি এই জন্মেই এই ব্যাধিগুলির যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতে পারি। 

আমি তবর়ং লিখিতে ও পড়িতে পারি না, ইহ! বিদিত আছেন। অন্ট- 

- 
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দারায় লিখিঠে ও পড়িতে হয়; স্থৃতরাং অধিক আর লিখিতে পারিঙাম 

না। এখানে দৈহিক একরূপ কুশল। আপনার কুশলাদি লিখিয়। 

সন্তোধিবেন, ইতি। শুভাকাজ্ী 

শ্রশশধর শব্ধ] 

পৃজ্/পাদ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এই পত্রথানি পাঠ করিপ্লে যুগ্ধ 

হইতে হয়। গ্রীক দার্শনিকপ্রধর সক্রেটিনকে যখন ডেল্ফির দৈববাদী 

“তোনি-শ্রেক্ঠ* বলিয়া নির্দেশ করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন 

“দেববাক] অব্যর্থ, সন্দেহ নাই; তবে আমি একট! কথ! আলি যে আমি 

কিছুই জানি না, অন্যের! হয়তো এট! জানেন ন11” ইংলগডের শ্রেষ্ঠ 

বৈজ্ঞানিক শিউটন মুতার প্রাকৃকালে বলিয়াছিলেন “গ্ানমমুদ্রের বেল 

ভাতে দু একট। উপলথণ্ড মাত্র সংগৃহীত করিতে পারিয়া ছি--অসীম 

অনন্ত রত্বাকর পুরোভাগে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে ।” রাত বলিয়াছেশ__ 

যন্তামতং তশ্ব মতং মতং যস্ত ন বেদ সঃ। 

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ 

--তাই বিগত অদ্ধশতাকী যাবৎ ধিনি শাস্্চ্চা ও ধর্ঘব্যাগ। 

করিতেছেন_ যাহার সাধন প্রদপ প্রভৃতি গ্রন্থ অনেকের ধর্বসাধনের 

সহায় হইয়াছে, সেই বড় দর্শনবেত্বা বিদচ্চুড়ামণি শান্ত্ডারপৃত বধীয়ান্ 

ব্রাহ্মণ স্বকীয় আধ্যাত্বিকী অবস্থা সম্বন্ধে যত! বলিয়াছেন, তাত! প্রকৃতই 

প্রন্ধার বিষয়-তাহাতেই তাহার নিকপট সত্সন্ধতা প্রযাপিত 

হহতেছে__ প্রতিপক্ষ কতৃক তছুপরি কটুক্তি বর্ষণ বার্থ হইতেছে। 

চূড়ামণি মহাশয়ের চাপ্রাশ সন্বস্বীয় কথার অস্বীকার মিথ) 

বলিতে গিয়। বাবু সত্্রনাথ মন্কুমদার লিখিয়াছেল) “তবে আশা 
হয় প্রশ্ন (চাপ্রাশ আছে কি ন1) শ্বকর্ণে শুনিয়াছেন পরমহংগের 

শিল্প ব/তীত এমন বাকি এই হ্বদীর্ঘ কালের ব্বধানেও দ্ীবিত 
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আছেন, এ সংবাদ শুনিয়! চুড়ামণি মহাশয়. লঙ্জিত হইবেন ।৭ 

সত্যেন্র বাবু যদ্দি যথার্থ সরল প্রক্কৃতির ভদ্রলোক হইতেন, তবে সেই 
জীবিত ব্)ক্তিটির নাম ধাম প্রকাশপূর্বক সতগনুমন্ধানের উপায় করিয়! 
দিতেন-_-তা ন! করিয়! কট্ক্কি বর্ষণপূর্বক নিজেরই পরিচয় মাত্র 
প্রকাশ করিয়াছেন। মায়ের ছেলে ৬ রামকৃষ্ণ পরমহংস বালকের 
সায় সরল ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বে-আদব ছিলেন না ইহ! 
নিশ্চয়ই । বিশেষতঃ যে বাড়ীতে তিনি চুড়ামণি মঠাশয়ের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য গিয়াছিলেন, দেই বাড়ীর বাসিনা! ৬ ভূধর 
চট্টোপাধ্যায় এ দিনকার ঘটন। বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 

তাহা হইতে স্থুধীবর্থ বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল যে প্র প্রশ্ন হয় নাই, 
অমন নহে--তাদৃশ প্রশ্নের কোনও অবকাঁশই ছিল না। «বেদব্য।ম” 
২ খণ্ড (১২৯৪) ১০ম লংখ)| হইতে ৬ ভূধর বাবুর প্রবন্ধের এ অংশ 
উদ্ধত করিয়। দিলাম £-_ 

“একদিধল আচার্য।দেব [অর্থাৎ তর্কচুড়ামণি মহ।শয়] তীহার 
কলিকাতার আবাসভবনে ব্হুতর ধর্মপিপাস্থ শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত 

হুইয়। নানাবিধ ধন্মবিষয়ে আলোচন! করিতেছেন, এমন মময়ে অকন্মাৎ 
পরমহংমদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়। উপস্থিত হইলেন । আমরাও 

সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্ধাদের ইতিপূর্বে তাহাকে 

কথন দেখেন নাই, অন্ত কোনওরূপ পরিচয়এ ছিল না । তিনি 

পরমহংসদেবকে দেখিবা মাত্র সসম্বমে গাত্রোখানপূর্ববক তাঁহাকে সাদরে 

অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশম করাইতে যাবেন, অমনি দেখেন, 

পরমহংসদেব অচৈত্ম্ত-_ একেবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় 

ত।হাকে দেখিয়া! আচার্য দেবের ছুই চক্ষে অশ্রধার] প্রবাহিত হইতে 

লাগল। তিন যেন ভক্কের ভাবে বিভোর হুইয়া অনিমেষলোচনে 

5. ৬ সাহিতা--১৩২৮। জয্ট স্া ১১৬ পৃ্ঠা। 77 

নিশির পাস্তা পাসএ পান্না পপ পাশ পাপপমপসিতী শশী পিপি পী পা পিসি তিল প্রি শি পপ এ বরা 
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রিডিং পাট শীল পাস্পিসিসিসসসিপসপী পতি এলি পাস স্পিস্পিসপাছিল সপা শশা পাকা পা পসপীক্পিসপী 

পরমহংশের সেই সমাধিপরিমার্জিত গরুর মুখকমলে লক্ষা স্থির 

রাখিয়া কি ধেন ভাবিতে লাগিলেন । বহৃক্ষণ এ অবস্থায় অতীত হইল। 

গচ নিন্তন্ধ, কাহারও বাঙনি্পত্ত করিবার ক্ষমত। নাই। সকলেই 

শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানী ও ভক্কের অছুত মিলনের অভূত্তপূর্ধ ভাব 
দেখিয়। আশ্চর্য] হইয়া রহিলেন। ক্রমে প্রমহংসের অল্প অল্প বাহজ্ঞান 

সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি থাকিম্স। থাকিয়া, অঙ্গ সঞ্চালন করিতে 

লাগিলেন এবং অন্ক,টম্বরে বলিতে লাগিলেন, 'মা শশধরের সঙ্গে দেখা 

কবিবার জন্য পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় এমন করে দিলে কেন মা। 

আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি না। মা আমায় 

ভাল করেদেমা ৮ এইরূপ বলিতে বলিতে আরও একটু বাঁহাজ্ঞানের 

সঞ্চার হইল । তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়! বলিতে লাগিলেন "ভাই 

শশধর ! দেখ আজ মায়ের কাছে বসিয়া আছি এমন সময় মা আমা 

বলিলেন যে, হারে রামকুষ আমার শশধরের সঙ্গে ভূই একবার দেখ 

কবুলিনি? সেও যে আমায় প্রিয় ছেলে। আজ তাহার কাছেযা, 

গিয়ে দেখা! ক'রে আয় গে। মা বল্লেন, আর থাকিতে পারিজাম না। 

আমি চলে এলাম। অনেক দিন আলিব আসিব করিতে ছিলাম, 

আক্ধ তা হইরা গেল।”« এইরূপ বলিহে বলিতে প্আবার সমাধি 

তইয়া গেল-_কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়। পুনবার জ্ঞান 

সঞ্চার হইল । তৎপর দুইজনে নানা ভাব তক্কিতে কত কি কথা হইল। 

অবশেষে পরমহংসদেব প্রেমে মত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য 

দেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রাত্রি আট ঘটিকাঁর সময় দক্ষিণেখর গমন 

করিলেন 1৮ ৪ বেদব্যাস ২র ভাগ, তন থণ্ড, ২৪-৪১ পৃঃ । | 
পিপিপি স্স্পপাপশাপিপাপীশশা 

োসপপীপিস্প  তাশিশিশিিপসপীপ -০ 

& ৬ ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “সাধু দর্শন" নামক পুস্তকেও এ সকল 

কথাই অবিকল আছে, কেৰ না “*সাধুদ্শন” বেদব্যামে প্রকাশিত 4 

পুনদু দ্ণ মাত্র । . 
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১১৯৩ সালে ৮পরমহংসের তিরোভাব--এই প্রবন্ধটি ততপরবর্তী 

বৎসরই লেখা! তয়।* ৮ভূধর বাবুর প্রবন্ধে পরমহংস দেব সম্বন্ধে 

তৎসময়ে প্রচলিত অনেক গ্লানিকর কথার প্রতিবাদ আছে--( প্রবন্ধের 

পরিশিষ্ট ভাগ--বেদব্যাস ২য় থণ্ড ১১শ সংখ্যা ২৭৪ পৃষ্ঠ।বধি জষ্টবা )। 

এ অবস্থায় ৬ভূধর বাবুর ন্টায় রামরুষ দেবের ভক্তের শ্বচক্ষে দুষ্ট ও 

স্বকর্ণে শ্রত ঘটনা ও কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় 

না। এখন দেখুন, যিনি শীগ্রীজগন্মাতা হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া 

চুড়ামণি মহাশয়কে দেখিতে আসিয়াছিলেন--তাহার পক্ষে “তোমার 

চাপরাশ আছে কি?” এরপ প্রশ্ন সম্ভাব্য কি না? কেশব সেন ব ডাক্তার 

মহেন্দরলাল পুনঃ পুনঃ তাহার নিকটে গিয়াছেন । পরে উহাদের মুখের 

উপর ছু'একটা স্পষ্টকথা সরলভাবে বলা এক কথা,-আর কোনও দিন 

ভ্বান। শুনা আলাপ পরিচয় নাই--এরূপ দেশবিশ্ুড পণ্ডিত ব্যক্কির 

বাড়ীতে গিয়া “চাপরাশ আছে কি না” গ্রশ্ব কর! অন্য কথা, ইহ! 

অভদ্রত--পরমহংসদেব তারশ অভদ্র ছিলেন না নিশ্চয়ই | তবে ভিনি যে 

সব লোকের খপ্পরে পড়িয়াছিলেন, তাদের অসাধ্য কোনও কিছু নাই। 

ইহারা কয়েকটী কারণেই চুড়ামণি মহাশয়ের প্রতি বিরাগের ভাব পোষণ 
করেন বলিয়া! মনে হয়। (১) প্রথমতঃ তিনি ব্রাঙ্মপ--ইহারা ব্রাহ্গণ- 

বিয়োধী। (১) তিনি সনাতন বর্ণাশ্রম ধশ্বের প্রচারক-_ ইহারা 
ষণাশ্রমের তেমন পক্ষপাতী নহেন। (৩)তিনি 'প্ডিত-ইহার! 

&€ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, "কথামত" “লীলা প্রসঙ্গ” প্রভৃতি ইহার 
পবে প্রকাশিত হইলেও ৬ ভূধর বাবুর এ সকল কথার কোন উল্লেখ বা প্রতিবাদ 
এগ্চলিতে নাই । বামকুষ্ণতক্তেরা তাহা সম্বন্ধে কোথায় কে কি লিখিল, এ 
সকলের অনুসন্ধান রাখিলে, ইহাও প্রকাশিত হইত । 

শ' বরং উল্লেখিত পরমতংসদেবের বিবরধীতে তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের 
মত-বিরুদ্ধ (যথা মমির যে আছে--একথা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । 

চা 
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পা্ডিত্/-বিরোধী--শান্ধ্রের ধার ঝড় ধারেন না । (৪) তিনি খান্তাখাস্ক 

বিচার, শ্পৃশ্তান্পৃশ্ত বিচার ইত্যাদি সদাচারের পক্ষপাতী ও প্রচারক-- 

ইঙার। হাড়িধর্ম, ছুতমার্গ ইত্যাদি বলিয়া! এমকলের সম্বন্ধ অবজ্ঞার ভাব 

পোষণ করেন।* অতএব চুড়ামণি মহাঁশয়কে “লাব্ করিবার এরূপ 

প্রয়াম আশ্র্ষে)র কথা কিছুহ নহে ।1 

আমাদের এই ধারণার সমর্থনার্থ, এন্কলে “শীশ্রারা মকুষণ শীলা প্রসঙ্গ 

গ্রন্থে এহ "চাপরাশ* সম্বন্ধীয় ব্যাপার কি ভাবে বণিত হইয়াছে, তাহ! 

উদ্ধত হঠতেছে £--এবতসর (১৮৮৫ খৃঃ) রথের দিনে উযুঠ ঈশানের 

বাটিতে আগমন করিয়া ঠাকুরের ভাটপাড়ার কততকণ্'লি ভট্টাচার্যের 

সহিত ধন্মবিষয়ক নান। কথাবার্থা হয়। পরে স্বামী বিবেকাননোর মুখে 

পরিত'্জর [ মর্থাৎ চূড়ামণি মহাশয়ের ] কথ। শুনিয়া এবং তাহার ব|সা 

অতি নিকটে জানিতে পারিয়! ঠাকুর শশধরকে এদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। 

পণ্জিত্সির কলিকাতাগমন সংবাদ স্বামী ( অর্থাৎ বিবেকানন্দ ) প্রথম 

হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন 7) কারণ যাত।দের সাদর শিমন্ত্রণে তিনি 

ধপ্ুবক্রতাদানে আগমন করেন তাহাগের সাহত দ্বামীছির পূর্বব হইতেই 

আলাপ পরিচয় ছিল এবং কলেজ বাট তাহার বাসতখনে স্বামীির 

গতায়াতও ছিল। আবার পঞ্ডিতাঁজর আধ্যাস্সিক ধশ্মত্াথ্যাগুলি শ্রষ- 

প্রমাদ পূর্ণ বলিয়া ধারণ! হওয়ায় তর্কযুক্তি ছারা তাহাকে এ বিষয় 
৮লশাশাশশী শীর্শীশি ১ ০শ্শীতিতপিিাশীি ৩৩ ০ তিতা ও পিপিপি পাপ তিত ০ 

£& এহ দলে শাস্্রবিগ্বার্পী সদাচার ব্রাঙ্মণ বা ব্রাঙ্মণতন্' দুই একক্ষন বে 

লনা মাছেন, একথা আমি বলিতেছি না__অবশ্যই আছেন) কিন্তু দুঃখের বিষয় 

টষ্ঠারা এমনই “মোহগর্তে নিপতিত" হইয়া আছেন যে) এই লশ্রদান়ের ছারা 

বরণশ্রম ধর্ের কীদুশ অপকার হইতেছে, তপাইয়। দেখিতেছেন না। 

+ ৬ রানকৃষকে (এবং তৎস্প্রদাস্থ ব্যকিগণকে ) বাচাইবান ন্ট অপর 

লোকদের খাটো করিবার প্রয়াস “কথামৃত” " লীলা প্রসঙ্গ” প্রৃতিতে স্পইই 

পরিলক্ষিত হয়। 
ৃঁ 

% “কতকগুলি” ভট্টাচার্য !! %. 



ন৪ রামকষচ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
সলীকল সত জ্াসিা পরস্পর সিানসিতী সিসির সপ সপ সপ নস সপ ১ পাস সপ সপ সিসিশ সি সত উপ দস তর সি উপ সাত সিসি জিপি দিসি সি লী / ৯ 

বুঝ[ইয়। দিবার প্রয়াসেও স্বামীন্ধির এ গমন[গমন এই সময়ে কিছু 

অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। * স্বামী ব্রদ্মানন্দ বলেন এইরূপে স্বাধীজ 
পঁওতজির সম্বদ্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইয়া] ঠাকুরকে উহা বলেন এবং 

অনুরোধ করিয়। তাহাকে পণ্ডিত দর্শনে লইয়া যান। পণ্ডিত শশধরাক 

দেখিতে যাঁইয়া ঠাকুর দেদিন পঞ্ডিতজিকে নান ্চমুূল) উপদেশ গ্রাদান 
করেন। আত্ীজগদন্ব'র নিকট হইতে “চাপরাশ” বা ক্ষমতাপাপ্ত না 

হইয়া ধন্ম প্রচার করিতে যাইলে উহা সম্পূর্ণ নিক্ষল হয় এবং কথন 

কখন প্রচারকের অভিমান অহঙ্কার বাড়াঠহা তুলিয়া তাহার সর্বনাশের 

পথ পরিস্কার করিয়া দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর পঞ্িতজিকে এই প্রথম 

দর্শনকালেহ বলিয়াছিজেন। এই মকল অস্ত শক্তিপূর্ণ মহীবাকোর ফলে 

পর্িতজি কিছুকাল পরে গ্রচারকার্ধ। ছাড়িয়া একামাথ। গীঁঠ গমন করেন, 

ইহা আর বলিতে হইবে না” লীঙাপসঙ্গ গুরুভাব-- উত্তরাদ্ধ ২২৩-৪ পৃষ্ঠ।| 

নীলাপ্রমঙ্গকার কিরূপে অবগত হইঙেন যে, পণ্ডিতজি বনতা 

ছাড়িয়া ৮কামাখ্যায় তপস্তার্থ আগমন করিয়াছলেন ?* চুড়ামণি মহাশয় 

ধর্দবক্তৃতা প্রঙ্গেই কামরূপেও আসেন এবং ৮কাগাখ্যা দর্শনাদি করিয়। 

যান। আমরা জানি, তিনি ১৮৮৮-৮৯ অবে প্রীঃট্র ও কাঁছাড় অঞ্চলে 

বক্ততা করিয়াছেন । ফলতঃ এ সকল লেখক যে কত অসত্য এভাবে 

প্রচার করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? 

প্রকৃত পক্ষে রামক্ষদেব পণ্ডিতের সম্মান যথেষ্ট করিতেন । চুড়ামণি 

মহাশয়কে অগ্রতিভ করিতে যাওয়া দূরে থাকুক, তিনি সর্বদাই তাহার 

সম্বন্ধে অতুঃচ্চ ধারণা পোষণ কারতেন । দৃষ্টান্ত শ্বরূপ এই লীলা প্রসঙ্গ- 

কারের লেখাই উদ্ধত করিতেছি--“ঠাকুর। ওগো পঞ্ডিত তোমায় 

দেখলুম। [ অর্থাৎ সমাধি সহায়ে উচ্চ ভূমিতে উঠিরা তোমার অন্তরে 

€& এসব কথার মূলে সত্য যে কতদূর তাহা তগবান্ই জানেন। পরস্ত ইহা 
বিবেকানদকেও বাড়াইবার প্রস্মাধি নয় কি? 



প্রথম নি | ন্৫ 
১০ পরি তল ৫০০৯২ ০০ ০০ ক ্টসটিত পট সি ৯ ৯ পপ ৯ সিটি শি এসি রি পা পিস ০৯ কি ৯ পা জি পি স্পা পপি পাটি পর ও পি পা, পিল 

কিরিপ পুর্ব সংস্কার সকল আছে, তাহ! দেখিলাম-_( প্রসঙ্গকারের 

ফুটনোট)] তুমি বেশ লোক। গনী যেমন বেঁধেবেড়ে সকলকে 

খাইয়ে দাইয়ে, গামছ! থানা কাধে ফেলে পুকুর ঘাটে গা ধুতে কাপড় 

কাচ তে যাঁয়, আর হেঁসেল্ ঘরে ফিরে না_তুমিও তেমনি সকলকে তীর 
কথা বোলে কোয়ে ষে যাবে আর ফর্বে না । এ উত্তরাদ্ধ ২৩৯ পৃঃ 

“কথামুত'কারও পিখিয়াছেন, ধখন বলরাম বাবুগ বাড়ী চুড়ামণি 

মহাশয় (প্রথম সাক্ষাৎকারের সঞ্চাহমাত্র পরে) ৬রামক্ষদেবকে দেখিতে 

বান, তখন তীহাকে-রীরামকৃ্ণ (সহান্তে) বলিতে'ছন--আমরা সকলে 
বার শব্যায় জেগে আছি-কখন বর আসবে ।” 

( কথামৃত ৪র্থ ভাগ ১২৬ পৃঃ) 

আবার আছে- “পণ্ডিত বিদায় লঈলেন। ঠাকুর বল্লেন, একে 

গড়ী আনিয়ে দাও । পণ্ডিত। আল্তে ন1, আমরা অগ্নি চলে বাব। 

আরামক্ৰঝ (সহাপ্তে) | তা কি হয়-ত্হ্জা যারে না পায় ধানে” 

( কথামূত এ ১৩০ পৃষ্ঠা )। 

প্রাতিবাদী কেহ কেহ চুড়ামণি মহাশছের উপর একটী অভিযোগ 

এই বলিয়া করেন যে, এহ দীর্ঘ ৩৪ বৎসর পরে কেন তিনি “চাপরাশের 

কথার প্রতিবাদ করতেছেন--অর্থাৎ হতঃপূর্বে কেন প্রঃতবাদ করেন 

নাই । এ বিষয়ে চুড়াম্ণ মহাশর়কে তীয় বর্ুব) জান।ইতে লিখি 

নাই--লেখ বাহুল্য মনে করিয়াছি । মদীয় পূর্ব প্রবন্ধের সথচনায়ই 

প্লেখা আছে যে, তিনি (তিন বৎসর পূর্বে) গোহাটি আসদিলে আমি 
তাহাকে ৬পরমহংদ দেবের বিষয়ে ভিজ্ঞাসাবাদ করি--'চাপরাশ' 

সম্বন্ধেও তখনই কথ! হয়, পরে আমিই নির্বদ্ধলহকারে চিঠি গিয়1 

তাহার লিখিত মন্তব্য (আমার পত্রের উত্তরচ্ছলে ) আনাইয়াছিলাম । 

চূড়ামণি মহাশয়ের উপরে বহুবিধ অত্যাচারের ঝথাবাত বহিয়! গিয়াছে 

তিনি ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। কোনও কিছুর গ্রতিবাদ করিয়াছেন বি 



নি সা বিবেকানন্ধ প্রসঙ্গ । 
কি সস পিস 

আছি অবগত নহি। এমন কিঃ আজ ২1৩ বর হইল ঢাকা হইতে 

প্রকাশিত “প্রতিভা পত্রে * ছইবার “৮শশধর তর্কচূড়ামপি* বলিয়া! 

তাহার নাঘ উল্লেখিত হইপ্রাছিল--তিনি তাহাতেও জ্রক্ষেপ করেন 

মাই। তাহার প্রথম পত্রের প্রতিবাদের উত্তরেও গ্বতঃএবৃত্ত হইয়া 

( এতৎলহ প্রকাশি্চ ) পত্রগুলি লেখেন নাই--আমিই বারংবার চিঠি 

ও তাগিদ দিয়া এগুলি লেখাইয্লাছি। 

উপসংহারে “সাহিত্য” সম্পাদক মহাশয়ের কথার কিঞিং উত্তর 

না দিয়া থাকিতে পরিতেছি না তিনি লিখিয়াছেন--( সাহিত 

আষাঢ় ১৩২৮ বৈঠকী দ্রষ্টব্য) “তর্বচূড়ামণি মহাশয় সুপণ্ডিত এবং 
সন্থথ্যাতা, পরস্ধ তিনি গৃহী। তিনি গহনে দুর্গম ধনে ঘুরিয়া কখনই 

সাধু সনগর্পন করিবার তেমন অবসর পান নাই” ইত্যাদি। তর্কচূড়ামণি 

মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় সেই গৌহাটীত যখন তিনি 

পেষবার আইসেন তখনইঈ--এবং তাহাও কয়েক মুহূর্তের মান্র। 

তৎকালে আলাপ প্রসঙ্গে, শ্রীহট জেলার জরগ্্রীয়। স্থিত ৬বামভগুঘা- 

মছাপীঠে গির। জনৈক সাধুর সহিত তাহার যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, 
তাহ। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। খ্রশ্তান তখন (১২৯৫ সালে) 
ছুর্সম ও শ্বাপদাকীর্ঘ ছিপ এখং তিনি যে জীবনে তানৃশ অনেক বড় 
(লৌকের সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন। এ কথাও বলিয়াছিলেন | 1 ফলতঃ 
গৃী হইলেও যাহার! তীর্ঘসেবী, তাহাদের সাধুদর্শনের ্ুবিধা বহুশঃই 
ঘটিয়া থাকে। 

খু সকল প্রতিবাদের উত্তরচ্ছলে আমার নিজের বক্তব্য প্রবস্ধান্তর়ে 
'জিথিও হইয়াছে । (পরবর্তী গ্রবন্ধ দ্রক্টব))। 

. €$ ১৩২৬ সাল--৪১ পৃঃ ও ১৭* পৃঃ পষ্টব্য। 
1 উজযস্তী মহাপীঠ এবং উক্ত সাহু (ক্চারী বাজ প্রসাদ) সে পরাস্ত 

[তরাক্ষণ সমাজ ১৩২৮ পৌষ সংখ্যায় ) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে 
রিকি নিত এফখানি চিঠিও 'প্রকাশিক্ধ 
ইউস্াছে ২. 



গ্রহ্থম শল্িম্পিউউ ? 

টি 

বিষঘক প্রসঙ্গর প্রতিবাদের প্রভু তুর । 

রামরুঞ্চ পরমভংল ও শ্বমী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে সকল প্রবধ্ধা 

গ্রক!শিঠ করিরাছিলাম। মে গুলর প্রতিবাদ হইয়াছে। পুজা পার্দ 

উরনুকক পর্ডিত শশপর তর্কচূড়াঘণি মহাশয়ের লিখিত চিঠিতে ৬রামরক 

পরমহংলরেব সন্বধে যে সহ কথ। ছিপ ততগ্রতিবাদের উত্তর পূর্ব প্রবন্তে 

দেওয়া হইয়াছে । এ গ্রারদ্ধে চুড়ামণি মহাশয়ের পক্ষ হইতে যাছ। 

বক্বা, চাহাই বল হহয়াছে। বন্তনান এরাবষে পরমহংসদেব ও গামী 

|নবেকানন সন্্রন্ডে আমার কার বে পতিবাদ চইরাছে, তাহার কিঞিৎ 
উত্তর দিঠে চিট! করিব। পৃকপ্রণদেহ বলিধাছি, গ্রতিধাদগুলর 

অধিকা:শঠ গাদি গৃর্ণ। কটু কথ। কপনও 'যুককি? বলিয়া রাহ হয় না 

ইভাতে- গরতিশাদীরুই পরিচয় মার পাওরা যাগ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 

এরূপ কটন অগ্রন্যা শত নগে। িক্কপ্রিয স্বামী বিবেকানদোর 

উক্তিসমূঃ নর খুন 'ঝাল' হইত হদীর অগুবপ্তিগণের ভাষায় সেটুকু 

থাকিবে আশ্চত্যাক 1 বিশ্ষেত বেখানে তিক চলে নান গ্রাঠিগক্ষের 

যুকি গগন করা যায় না--মেখ:নে গাল, ভিন্ন আর উপায়হ বাকি 1 

প্রন্ধ রাঁচির শ্রীযুচ ব্সম্তকুমার চট্রোপাধ)ায় মহাশয় যখোটিত 

ভদ্রভাবেই তাহার প্রতিবাদ লিখিগ্কাছেন। চুড়ামাপ মহাশয়ের বিরুদ্ধে 

তিনি যাহা লিখিয়াছেন-_-তছ্ত্তর চুঁড়ামাণ মঠাশয়্ দিয়ছেন- আহি 

এ বিষয়ে কিছুগ বলির না। আমার সন্ধে তিনি যেটুকু লিখিয়াছেন, 

ততসম্বদ্ধে অ.ল্লোচন। কাগব। ৬পরষতংপ দেব সমন্ধীর টা আমার | 
পাপী পাকি ৪ উস পপ বক পপ ৯ পেস পরল 

ক £ দাদির আর একট। অবাস্তর ফল আছে; যুক্তির উত্তরে থে স্থলে 

কটকতিবর্ষণ হয় মেস্থলে “অপমান: পুরষ্কৃত)” সাধারপতঃ কেহ কোনও স্ক্িছু 

বলিতে অগ্রসর হন না/-জআতখর, “গালি? অনেকটা নিয়াপন্জনক।। ।. | 

৭ 



রামকুফ ববেকানন্দ প্রসঙ্গ । 
পপর তিশা টিপা সপ পাস লী কানা ৪.৭ ও পা পো পি ৯ পাস জা পা টি ও ক ভিপি অত সা শত ৬ সক অপ ও দত ০৫ ৯১৫ ৯০ ২৮ ২৪৯৪ ৬৪৬ বর লব ৯ লি পোষ পাস পোস্ত. তি ছি ৭ ক পিসি 

মন্তব্য পড়া | তিমি বঙেন যে, "রামবুঞ্জ পরমহংস অবতার টিরিনও না, 
এটা আমি 'প্রঠিপ় করিতে” চেষ্টা করিযাছি।” একটু আভিনিবেশ 
সহকারে পড়িয়া দেখিলে বোধ হয় তিনি এভাবে কথাট। বাঁলতেশ না। 

মি আমার 'ধারপ।' মাত্র বলিয়াছি;--ঠ/হাকে আম 'অধতার মনে 

ক্রি না, একখ! অধশ্তই বলিয়াছি_-এবং ভক্কেরা তাহাকে “অবতার? 
ঝলিয় তাহার মাহাত্ম্য গর্ব করিয়াছেন, একথাও বলিয়াছি) আপচ 

এইরূপ অবতার বলাতে কিরূপ “আন” হইয়াছে, তৎসম্বফেও সাম'গ্র 

বিছু বলিয়াছি। ইহাতে তিনি অবঠার নহেন-_-হভ1 *প্রতিপয় করার 
চে&া? বুঝায় ন|) কেন না কোনও একটা বিষর 'প্রতিপন্ন” অর্থাৎ 
প্রমাণসিন্ধ করিতে হইলে যুফ্ি দিতে হয়। অবতঠারের পক্ষে বা বিপক্ষে 
যুক্তি দেওয়া একরূপ অসাধ)| শান যাধাদিগকে অবতার ঝপিয়াছেন__. 

আমরা তাচার্দিগকে অবতার মানিব_ইহাই একমাত্র “প্রমাণ” মনে 

করি। অবশ্ব গীতার--“যদ যদ্ধিভৃতিমত সত্বং উমদুর্ভিতষেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্তবম্ ৪, 

অব! পুরাণের “অবতার! হাসংখোয়াঃ* প্রত্বত শাস্থবাকে) অবতারের 

পথ উনুক্ করিয়া দেওয়া হইয়া: বটে? তথাপ স্পষ্টতঃ থে সকল না 

অবতারের তালিকাভুক্ত, তাহা ছাড়া অপর অবতার স্বীকার কর! 

মিরাপদ নহে । একবার 'অততার, খ্যাপিত হইয়। পড়িলেহ আর কোনও 

ঝালাই নাই; তিনি যদি লম্পট হন--নঞ্জির হয় “শক বন্ত্রহরণ। 

রাদণীলা ইত্যাদি করিয়াছিলেন”; তিনি যাদ শঠ বঞ্চক হন, ভকের! 

বলিবেন "বামনদেব বাঁলকে ছলন। করিয়াছিলেন”, ইত্যাদি । এ অবস্থার 

যু তর্কচণে কি? এমন বে রমন্হাপ্রভু-তাহারও “অবতার 
আখনও সর্ধবাদিসম্মত নহে ।* অবতারের গ্রয়ো্রনহ ব। কি? আমাদের 

.. ৬ হবিনঙ্কীত নাদিতে--"গৌরচত্দ্রিকা” এখন অপরিহাধ্য হইয়া পড়ি- 
'াছে। কিন্তু যখন মলে করা যায় যে, ভিনি. এইকপ কীত্তলের “ওর? তঞ্ন 



প্রথম পরিশি্--থ | ৯৯, 
আরাকান পাসিত ঝিল সক পা টিসি ২ ৮ সাসছিপপসপিস্পিসসিপীসপিাস্িস্চিবাস্টি পিসির আর ভা সপ তত ও ৮৯৩ আ্পিস্ষযিটা জি ৬ এসি এ জাপা পিসি টি 

০ গ্ 

তো আনেক আঅবতারহই আছেন--এ ছাড়া__'দাধকানাং হিতাথায 

রহ্ধণ। জূপকল্পন। বহুবিধ হয়ছে । . রামকৃষঃকে ধার! গুরুক্টপে 

পাইয়া কুতার্থ হহয়াছেন, তারা অংগ্হ তাহার পু্গ। করিতে পারেন ] 

আমি লিবিয়াইছিলাম। “রামহুফের দেখাদেখি বঙদেশময় হ্ 

অবঠারের আবির্ভাব ভ্হয়ছে__ ঘখং রাম এঠ সকল উদ্ভট প্রেমী 

লোকের পর্য॥ায়তু পু হইয়া পড়ছেন ।” ইছাতে চট্টোপাধ্যায় মাশর 

বলিতেছেন, শবঙ্গদেশে আধুনিক বহু মবতারের কথা আমরা তে। গুনি 

নাই * তিনি যদ না শ্ুনয়া থাকেন, তবে বড়£ আশ্চর্যের ১] 

মনে করি। শ্রীমুক্ গ্রমগ নাথ বন্থ-গ্রণীত “স্বামী বিবোনম, 
/ 

গ্রন্থের হর্থ খণ্ড ১০২৪ পৃষ্ঠা দেখিবেন, স্বামী বলিতেছেন, “এক 

ঢাকাতেই শুননুম্ তিন চারিটি অবতার বেরিথেছেন।” * এ স্দ্ধে শ্থ/মী 

বিবকানন্দ আরো যাহা বলিয়াছিলেন (পুনরুকি হইলেও ) তাহ এদ্লে 

উদ্ধত কর। আবস্তক মনে করিলাম । (ঢাকার একজন বালক একট। 

ফটো দেখাছয়। শ্ব/মীতিকে বারংবার ছিজ্াসা করে-_ইনি অবতার 

কিনা? তনুত্বরে) স্থামীনি বলেন "বাবা এখন থেকে একট, ভাল বরে 

খেকো! দেয়ো; তাহলে মাথাটা খুল্বে। পুষ্টিকর থাস্তের অতাৰে 

তোমার মাথার খিলু একেবারে শুকিয়ে গেছে।? আবার বলিগেন 

*গুরুকে শিপ্ের। অবভার বলনৃতে পারে বা যা ইচ্ছে ধারণ! কর্সে পাবে । 
পনি 

ঈনুশ বঙ্গনা ( থেষন কবির! বাল্মীকির বদদন| কনেন ) সঙ্গতই মনে কণ। বাইতে 

পারে। র্ 
ফলত: আজকাল লোকে যেমন ডাকার কবিরাজ না ডাকছ। স্বরমূল্যে 

প্যাটেন্ট ইবধ খাইছা আরোগ্যলাত কণিতে চা-এ সকল উদ্ট এবার 

বাঁলীরাও 'যেনাস্ত পিতরো হাতা: € ৪8 ফেল গচ্ছন ন বিধ্যতে' সেই 

.. শাস্রমন্থত সাধন তন্জনের পথ ছাড়িরা অনা্ামে তবন্যাধির প্রতীকাযার্থ ঈদৃশ 

সহজ মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। তবে প্যাটেন্ট 'ফলেন পরিভীয়তো 
ৰলাকল স্পই দেখা যায়, এদের ফলাফ্ণ চিত্প্তেরই মা বেদিতব্য। 4. 



| ১৪৪. রামকুফ বিবেধানম, গ্রসঙ্গ । 
টি 

শ্বান্জপিপাপপসপসপস পাপস্টির পিসি সিসি লি ছ তালা তা 

কিন্ত ভাই বধ দেশশ্ুন্ধ মোক অবতার হবে, এ কি রকম? ভগবানের 

ক্মবতার যন তখন যেখানে দেখানে হয় না।)* (স্বামী 

বিবেকানন্দ--ওর্ঘ খণ্ড ১৯১৪ পৃষ্ঠ। ) 

_. চষ্ট্রোপাধায় মহাশয় এ সকল কথায় প্রতিও একটু প্রণিধান 

করিবেন কি? কেবল ঢাকায় কেন? পূর্ববঙ্গের আরো ছু এক জেলার 

খবর জানি--যাতে এ£ক্লপ উদ্ভট অণঠারের আব্র্ভাব হইয়াছে ।, 

লস্ট পা পট পা িসকষা্পা আপি পপি পি পা ছি এ ছ পাও লি এস রও 

ক খানি পুস্তকের নামণ্ড উল্লেধ করিয়া দিলাম, শঠ/কুব দয়ানন্দ 

* অহেন্ত্র নাথ দে এম, এ, পি, এন্-নি প্রনীত। চক্টরাপাধায় মহাশয় 

যেন তাহা সংখ্ব€পূর্ধক পাঠ করেন এবং এহ 'ঠাকুর'টির একটু, 

রথ) ুমন্ধান ও করেন। 

আম আক্ষেপ গ্রকাশার্থ হই লিখিয়াছিলাম ষে, রামকৃষ। পরমহংসঞ্ত 

এসকল উদ্তুট অংঠারের শ্রেণীভুঞ্ষ হহয়া পড়িয়াছেন। পরমহংস দেবের 

প্রতি আমার যথেষ্ট তকি শ্রদ্ধা আছে-একথা পৃব্ব পূর্ব প্রবন্ধে 

বলিয়া ) কিন্তু “জব্তার” বাল! তাঠাকে মানতে পারিব না। 

বরং অবঠার সাঞ্জাহয়া তাহার মাঠায়। খবর কর] হহয়ছে_একথ। 

ভূযোতূরঃ বলিব। অবতার প্রতিপাদনার্ঘ *কথ।সু 5 খখিলা প্রসঙ্গ 

প্রভৃতিতে কত যে অভ্যাক হতাাদ রিয়াছে। তার হয়ন্তা নাই £ 
শা আপ পস্শ এপাশ শি তি পা 

* যার! রামকুঞ্খ দেবকে অবতার মলে করেন ঠাহাদেরও এসকল কথ! 

একটু ভাবিয়া রেখ! উচিত নয় কি? 

প” কেবল যে এখন বলিতেছি ডাহা নহে । ১৩১৯ সালেনর কাহিকসংখ্য ক 

“হাঙ্ষণনমাজ" পত্রে শিঙ্করনাথা শিরোনামে একটি গল্প প্রকাশিত করিয়া 
ছিপাম--তাহাতে পরমহংসদেবের উল্লেখ সতকিক কবা হইয়াছে । [ তাহাতে 

চাপরাশের কখাটাও আছে, কিন্ত ুড়ামণি মহাশয়ের সম্পর্কে নহে । ] 
7 2 ইতঃপূর্বের "স্বামী বিবেৰানদ্ধণ প্রবন্ধে প্রমঙ্গত:ঃ »রামকৃফদের ঈদৃশ 

সত্যুক্রিবাদ্গিণ কর্তৃক কিন বির হইয়াছেন, তাহার ছু" একটা হি 

ছেখাইয়াছি। জঙলং বাহক্টেক।* ্ 

পাস 



প্রথম পরিশিই-খ 1: ১৩১. 
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__বিচারবুষ্ষিষম্পর আনুসদ্ধিৎহথ ব/কতগণ এ দংল অতিরঞ্রন অলপয়াষেই 

বুঝতে পারিবেন । | পি 

-. অগ্থান্য প্রতিশাদকারীদিগের কট কিক প্রবন্ধের উত্তরে আমার 

বক্ব্) বিশেষ ক্ছুগ নাহি । তবে ইথাবের [বচারশ কি ও তথগানুমন্ধংস। 

রৃতি সম্বন্ধ কিঝিং পরিচত প্রদান করিতেছ। বাবু লতোজ্র নাথ 

মন্ুমনার লি'থস্রাছেন, (সা; ঠ€) ৈষ্ঠ ১৩:৮--১৫৫ পৃঃ) “পত্র খানির 

[ অর্থাৎ চুড়ামাণ মহাপগের গিগিত পরমহংন দেব সম্বন্ধীয় প্রথধ 

পত্রের] তা.রণ দু বুঝ। গেল, হঠা ছুই বখপর পূর্ব লেখা” । 

সতোন্ত্র বাবু ই পররধানির তারিখ নেখিয়/ছেন *২৭1১1২৫৮-_ভাবিয়া" 

ছেন *২খশে পৌষ ১৩২৫7 কিন্তু তারিখের পাশে একটি " চিহ্ন 

(দয়! পাদটীকায় লেখা হইয়াছে, "অথাৎ ২৫ পোষ :৩২৭-_পৃর্কে সনের 

অন্ধ লেখাটাহ সনাতন রীতি”, চতাাদি [ প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টুব) ] 

লতঃ প্রতিগাদী মহাশয়ের “তলাহয়। দেখার অঠাসটা থ|কিলে এ্রন্ূপ 

ভ্রম ঘটিত না। এই দহ বংলর পূর্বের লেখ। বালয়। তিনি যে ক 

বুঝাহতে চাঃ৫য়াছেন, তাহ) ঠিগহ আনেন । 

বিগত (১৩২৮) শ্রাবণের 'লাহতো? শামা অভিযোগ” শীর্ঘক 

প্রতিবাদ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে_"কিক আমরা অনি রামরুঝ দেখ 

আপনাকে অবতার বলিয়া মনত করিতেন না। কারণ তিনি 

যপ্য়াঠিশেন। ভগবানের কি 057091 হয়?” কপ।ট। ঠিক) পণ্ডিত 

(শবনাধ শান্দী মহাশও নাকি একপ কথাই পরমহংসদেবের নিট 

হইতে শুনিযাঞিলেন। কিন্তু *স্বমী বিঃবকানন্দ” গ্রন্থের ১ম থ্ 

১৪৯ পৃষ্ঠে আছে--* * * “পিরমহংন দেবের শেষ মুর্বে * ৪. 

ঠিন [ অথাৎ বিবেকানন্দ] তাহার শ শধাাপার্শে দণ্ডায়মাণ হইয়া মলে 

মনে [চপ করিতেছেন, “আচ্ছা, উনি তো অনেক গমরে নিজকে 

ভগবানের আতার ঝণে পরিচর দিয়েছেন। এখন এই ধনে যদি 

চি " 



৮১৪২ রামরুফ বিবেকাননা প্রসঙ্গ । 

বলৃতে পারেন, “আমি ভগবান্, তবেই বিশ্বাস করি” কি আশ্চর্য] 
সেই মুহূর্তে নিদারুণ রোগ যন্ত্রণার মধো পরমহংসদেব তীহার দিকে 

মুখ ফিরাইয়া ধলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হোলো ন1? সি সত 

বল্ছি, ফেরাম যে কুষ--সেউ ইদানীং রামকুষ্জ--তবে তোর বেদান্তের 

দিক্ দিয়ে নয়।» | 

যে বিবেকানন্দ এরূপ কথা ( প্রতিলাদকারিীর * মতে সম্পূর্ণ 
,মিথ্য। কথা) প্রচার করিতে পারিয়াছেন, তীচার সম্বন্ধে কাহারও উচ্ট 
ধারণা হইতে পারে কি? আমরা যদি পাকেপ্রকারে *প্রবঞ্চক, 
ঠাওরাইয়. থাকি, তবে কি আমাদের খুব গুরুতর অপরাধ হইবে? 
এইপ্নুপ ঝ।ক্তির বাণী কি 'বীরবাণী, ততবার উপযুক্ধ ? ঈদশ লোকছ 

কি মর্ল্যাসের বা ধর্দুপ্রচারের আধকারা ? 

এস্থলে ইছাও মনে রাখিতে হুইবে যে, “কথামৃত”, ধলীলা প্রসঙ্গ 
ইভাদিতেও রামক্ুষ। যে নিজকে অসতার মনে করিতেন, এরুপ কথ। 
পাওয়া যায় । তবে কি এ সকলের লেখকগণও ( এই প্রাতবাদ-লেখিকার 
অতেও) অসতোর প্রচারক? অপরের লেগাকে “মিথ অভিযোগ* 
বলির। অভিছিত করিবার পূর্বে রামরুষখ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় 
তৎসম্রদায়ের লিখিত কাহিনী ভাল করিয়া *ড়।ট। কি উচিত ছিল না? 

". ত্র শ্রাবণ মাসের “সাহিতে)” অপর একজনের প্রতিবাদ প্রকাশিত 
ষইয়াছে। ইনি উপসংহারে এই অধমকে উপলক্ষা কার! লাখয়াছেন 
*উৰে হঠাৎ নাম করিতে তলে চল্টী কি বাথ ঠেঙ্জান দরকার, নচেৎ 
নাম ফাটিবে না।' পরেহ নিজের পারচয় এ ভাবে লিখিয়াছেন,_ 

শ্রী ক ক্ষ কফ ক্৯ কবিশেখর কবিরাজ 
আমুর্ষেদ বিস্তার সমিতি, * * * * ট্রাট”1 

& ইনি নিজেকে 'বেখুন কলেজের ছাত্রী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । 
দুঃখের বিষয় প্রবন্ধের তাবা ইত্যাদিতে শ্ত্রীজনমুলভ শালীনতার অথবা উচ্চ- 
খিক্ষণক্জনিত বিদযের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হত্বনাই। [প্রবন্ধ ইত্জনাষেও লেখা 
কইতে পারে । ] ৫2 এ টক, ক ক 

নাম ও ঠিকানা নানাকারণে স্থলে প্রকাশ কর! হইল না। 
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ঞ 

ইনি বলিয়াছেন “লেখক নিজেই শ্বীকার় করিয়াছেন, স্বামী 

বিবেকাননা জাতিত্মর ছিলেন” । আমার গেখা ধিনিই আভিনিবেশ 

লহকারে পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। থে [বিবেকানন্দ জাতিশ্বয 

ছিলেন” একখ। আছার স্বীকার উক্কি নছে; একথা তাছার জীবন- 

চরিতে (শ্বামী বিবেকানন্দ_-৭৫* পৃষ্ঠায়) বধিত তীহার নিজের 

উক্কি হইতে গৃহীত ছইয়াছে। পরমহংস বলিতেন, *ও (বিধেকানন্দ ) 

ঘন জানতে পারুবে ও কে, তখনই দেছত)াগ করবে ৪ অথচ মৃতুুর 

৫ বৎসর পূর্বেই দেখা যায় বিষেকানলা ভাহার পুর্বাজন্মের কথা। অর্গ| 

ঠিনি কে, ইহছ। জানিভেন-_-অথচ তখনই দেহতাগ করেন নাই। ছুই 

বখার অসঙ্গতি দেখানই আমার উদোখ ছিল,-এই স্পষ্ট. কথ/টাঁও 

প্রতিবাদলেখকের বোৌঁধগম। হয় নাই ! 2. 

অন্ত একজন প্রতিবাদকারী এই বলয়! অভিযোগ করিয়াছেন যেঃ 

আমি শ্বামী বিবেকানন্দ জাবিত থাকিতে কেন এ সকল কথা! প্রকাশ 

করি নাই, আজ তাহার মৃত্যুর প্রা কুড়ি বৎস গ্রয়ে কেন তাহার 

কথার ও কাজের বিরুদ্ধে সমালোচন| করিতেছি । এই অভিযেগি 

অতি অকিঝিংকর; তথাপি ইহার উত্তরে আমার বকব। এই যে। 

গৌহাটিতে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাংকরের মাত্র বৎনরেকের 

পরেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। অতএব ইচ্ছা ও গ্রহ থাকিলেও 

সাহার জীবিত সময়ে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবকাশই 

7. প& পরস্ধ পরিচয়ের ঘট দেখিয়া সনে
 হয় কবিরাজ মহাশয় শিখন হা 

 ায়মান- পশ্চাতে 'কোনও ধনগর অবস্থিত হইয়া কটুক্ির বাণ দর্গ 
করিতেছেন।' 

০৮ ১ ০ * সু ২ 26০ 



৯৪ রামকুঞ বিবেকাননা প্রসঙ্গ । 
সিসি রিপসি পেসালাস নিত কাত পেপসি ভা ড চি ৪০ ভি পৌস্টিপাত 

বিএ এ. 

ছিল ন!। বিশেষ5£ 'তীহার . ছ'চারটি নক্রভার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট 

ভিন্ন (আনেরিকার প্রথম এক দুইটি বক্ততা ছাড়া ) আদি তাহার বিশ্ষে 

কোনও কিছু তখন পর্যন্ত পড় ন!ই--তাহার কোন ভীবনচরিতও তখন 

দেখি নাই | এই সেদিন মাত্র তাহার পত্রাধলী (১ম খণ্ড) 'ভারতে 

বিরেকানদ্দ* প্রভৃতি ছু" একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি--এনঃ ঘষে জীবন- 

চরিত-থানি হইতে আমার প্রবন্ধ/বলীর অধিকাংশ সরঞ্জাম সংগ্রহ 

করিয়াছি, তাহা প্রবন্ধলেখার অল্প কয়েক [দন পুরে মাত্র হন্ত- 

এত হুইয়াছে। তবে যথনহ সুবিধা পাহয়াছি, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার 

ধারণা স্পষ্টগাবেই বণিয়াছ) ১৩১৬ সালে (স্বামীজির মৃতুঠুর মাত্র 
বৎসর পরে) যখন শ্রীযুক্ত প্রকুল্লতন্্র রায় মঙ্োদয়ের “বাঙ্গাল মগ্িষ্ধের 
অপন্যংহ|র* শীর্ষক প্রবন্ধের এতিবাদ করি, তখনহ রায় মহাশর 

কতৃক উদ্ধশ বিবেকানন্দের কথার উত্তরে স্ামীগ্রির দন্বদ্ধে ছ একী 

স্পটু কথা লিখিয়াছিলাম।* এ সকল কথা পড়য়। স্বামীর জনৈক 

তক্ত (১৩২৩ সালে ) আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশপূর্বক চঠি লিবিয়া 

ছিলেন; তদত্তরে তাহার প্রবোধার্ধে গৌহাটিতে বিবেকানন্দের সহিত 

আমার. যেসব কথ! হয় এবং তাহার ব্ততাদ শুনিক়া শ্ব।মীজির সম্বন্ধে 

খামার যাহ! ধারণ! জন্মে, এ সকল সংক্ষিগুভাবে যণাস্ব* লিখয়। পাঠাহয়া- 

ছিলাষ 1--ইহ। হতেই “আসামে লিবেকানন” প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে । 

'ক্মততএব “কুড়ি বছর পরে। যে এই প্রথম এইরূপ বিবেকানন্দের বিরুদ্ধ 

 সষালোচন! করিলাম, ইহ! ঠিক নহে । তারপর, বিবেকানন্দ পরলোক 
ও পাবা, পপ পাপ পাপা 

€ "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাম” (গৌহাটী সনাভন ধখ্খমভা হইতে 
প্রকাশিত ) ১৬ পৃঃ হইতে ২১ পৃঃ জষ্টব্য। 

" ভক্তটি আমার একজন আবাল্যবন্কু-_শিলপং থাকিতেন। সেই 
'স্থানের জ্ঞারো অনেকে জামার যেই স্মৃতিমূলক লেখা *ডিযাছিলেন $ কিন্ত 
ইহার উপর আর তর্ক চনে নাই। (খাট ফেরত পাইয়াহিলাম। 



প্র পরিশিইউ-খ | -১$৫ 
চে 

সার সিটি ৬৫৯ ৬৫ সস সা সপরির  স সি ট ওর সি পা সি 

গ্রাণ্ড হঃয়াছেন বটে, কিন্তু পকীঘির্ঘহ স জীদতিশতীচার কৰি, 

তীয় গর তপী, রামকষ। মিশন হত।াদি এখনও দেদীপ।মান রাছয়াছে। 

তাই বালয়।ছি, এরূপ অভিবোগ আক্চিংকর। | " & 

এক্ষণে পণমহংল রাম কফ দেবের ও স্বামী বিবকাননোর সম্প্রদায় 

ভুক্ত বসল বিজ্ঞ বিশ? বাকি আছেন, তাহাদের সমীপে আমার 

(বিনীত নিবেদন এই যে, রামু ও বিবেকাশন্ন মম্পথীয় যে লকল 

গ্রন্থে তাগদের উক্কি ও কার্দাথজী সাধারণ্যে প্রচারিত হঠতেছে। 

£গলর ভিতরে পরম্পরবিরোধী বর্থ অসমগ্ন বথ। রহয়াছে-- মাঙ্গি 

দিউমার প্রদর্শন করিলাম । এইরূপ আগামগন থাকা সং্রনায়ের 

(গীরব্জনক নঠে। তীহ।র' ঠিক কি ভিলেন, এরূপ অসঙ্গত উক্রিগুলি 

পাঠ কারয়' বুঝা যায় না। অপিচ জঠিরঞ্ীন দ্বারা এবং অপরকে স্বকৃত্ত 

করি * উষ্ঠাদিগকে বাড়াহলার (ষে একটা প্রয়াস দেখ! যাহাতে, 

ভতা মর্দভঠোভ|বে আশাভন | বিশেষতঃ সনাতন ধঙের বিরোশী কথ! 

খাঁকিলে প্রকৃত ধরপবিশ্বাসীর হনয়ে আঘাত লাগিবেই এবং, তাগা হইলে 

এ সকলের তীত্র গ্রাতিলাদঞ অন্য হইবে । আনার পরমহাস দেবের 

বা পিবেকানন্দের নিষ্ঠ্গোদধর্ণবনপি 1 সব থে প্রাক করিতে 
পপ একপপাাটি 

৬৮১ পপ ও প্পপাপা্পপীপা 
০০ ৮ ০স্ীশ ০০ ০ পপ ৮ 

€ এই সম্বন্ধে পূর্বেই কতক বলিয়াঠি__এ স্থলে এনং্পমর্থক কিকিং 

উল্লেখ কাঁরতে হইল । রামরাষের শুক পরমতংল তোতাপুরী এবং উত্তরসাধিষ্কা 

উৈরবী ব্রাঙ্মগী কি ভাবে ( রামকুফোর উৎকর্ষ প্রদর্শনচ্ছেলে ) বর্ণিত হইয়াছেন, 

তাহা “লীলা প্রসঙ্গ" গুরুভাব পূর্কান্ধ অ্ম অধায়ে দ্্টবা। রি 

শ উদ্বাচরণ :_প্রীযুক ধের বাটাতে খুব কীর্তন হইয়াছে, অনেকেই 

তান্তে নাচিঘাছেন; কীন্তনাস্তে রামকুঝ “নহান্বে বল্ছেন “তাঞ্রা? নেচেছিল। 

নরেন্ত্র ( সান্তে ) আজ্ঞা, একটু একটু । প্রীরামর্জ ( সগান্তে) একটু একটু? 

নরেন (রহাস্তে) ভুঁড়ি আর একটি ছিনিষ দেচেভিত । শ্রীরামরুক্ক (সন্াস্থে) 

&ঠে ছাপনি দোে_-লা দোলাক্তেআপনি দোল (সকলের হাসা) ।" কথামত 

 ধর্থ ভাগ, ১৭প খণ্ড, ২য়. পরিচ্ছেদ | কীর্তনের সময গুরু শিষ্যের দু্টিটা 

কোন্ দিকে ছিল, দেখুন-অধ্লীলতার কথা নাই 'বজিলাষ। রর | 
পরার 

তত, টসে 2) 



১১৪০ 'সামকৃফ বিষেকাজন্দ প্রসঙ্গ । 
পিটিসি আট রি এ শি সস পিসিতে ০ লী লী এসসি গর পি সস, পপি কত শিপ শী পিজি বর রী 

হইবে, এমনও নঙে) বরং ভূগুপ্সিত বিষয়ের অনুল্লেথই বাহানীয়, 

'মচেৎ লোকের অশ্রন্ধ! জন্মিবার কথ! । ঝআশ। করি তাচারা এ সকল 

কথ। ভাবিয়া দেখিবেন--এবং এই অধম এ সকল অনেকটা ঘাটিয়া 

দেখাইয়াছে বলিয়! যেন কষ্ট নাতন। রামকফদেবকে আমি বাল্যাবধি ' 

শরদ্ধা-তক্কির চক্ষে দেখিয়। খআসিতেছি-__তাই তীহার সম্বন্ধে যথেষ্ট 

সাবধানত| সহকারে কথ! বলিয়াছি; পরস্ত তাঙার প্রতি তেমন শ্রন্কা 

ধ্াহার নাই, তাদৃশ সমালোচক এ কাধে) প্রবৃত্ত হইলে পরম£ংস,, 

দেবকেও বিড়ঘ্বিত হইতে হইবে। ও | 

পরিশেষে 'এতছৃপলক্ষে প্সাচিত্োগ্র মামলীয় সম্পাদক মহাশল ঘে 

সকল 'বৈঠকী” আলোচনা করিয়াছেন তম্মধে। দু একটি কথার প্রতিবাদ 

না করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। তিনি 

আমাদের সম্মানার্থ ; কিন্তু “দোষা বাচা গুরোরপি'। গিনি অন্গ্রহপূর্বক 

আমার প্রবদ্ধগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন, তজ্জরন্টা আমি বাধিত। কিন্ত 

আমার বোধ হয় সম্প।দকীয় তাবে তিনি এ সকল প্রবন্ধের জালোচন? 

না করিলেই ভাল হুইত। সে যাহা! ভউক, তিনি [ সাহিতা ১৩১৮ ] 

“বৈশাখের 'বৈঠকীতে, আমার প্রবন্ধীবলীকে এনুললিত সন্দর্ভতগুতি? 

বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিজেন-_ধ্ঞবং এগুলির উপলক্ষে তাভার উপর 

রোধ ও অভিমান গ্রফটমপূর্বক অনেকে যে চিঠি গঞ্জ লিখিতেছিলেনঃ 

গুজ্জন্ত আনন্দ প্রকাশও করিয়াছিলেন। বল! আবন্তক যে, সেই যাসেই 
“স্বামী বিবেকানঙগ* শীর্ঘ* প্রবন্ধের প্রথম কিন্তি প্রকাশিত হয়-_ এবং 

 তৎপূর্বেষ্ঠ প্রবন্ধের সমগ্রট। তার উস্তগত চইয়াছিল। 

অপরাধ, তিনি পরমহংস দেবের সমক্ষেই তৎসন্তদ্ধে মধ্যে মধ্যে অপ্রির মনোভাক 

' ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন। 

....%& ইতোমধ্যেই কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 

। তববিভৃতি বিদ্ান্ক্ষণ লিঙগিতু প্মহজিয়। ধশ্দমত" প্রবন্ধ (অাহ্ধণ সমাজ, 

সভা ১৬০)তষইর। . | | 



প্রথম পরিশিষ্ট-খ।: ্ ২৯৭ 
জিপি সিসি পর ০০০১ শিস পিসি 

“জোষ্ঠ” সংখ্যায় লম্পাদকীয় মন্তব্য কিছুই ছিল না, তবে এই 
সংখ্যায়ই প্রথম প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়-_-তাছাতে এ দীনের উপর মিদ্বক 

গালি বর্ষণ হয়-_সম্পাদক মহাশয় তাহ। যথাযথ পত্রস্থ করিয়াছেন-- 

' তবে অভদ্রোক্তিগুলি বাদ দিলেও প্রতিবাদ প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইত না । * 

তারপর *আধাঢ” সংখ্যায় 'বৈঠক/তে লিখিজেন, শবিষ্ঞাবিনোদ 

মহাশয় তেমন নির্ঘৎসর ভাবে লেখনী চালাইতে পারিতেছেন না 

ক তাছার লেখায় একটু যেন রীষের বিষ ফুটিগা! বাঠির হইতেছে।* অথচ 
| পূর্বেই বলিয়াছি, *সাহিতো? ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলেও সমগ্র প্রবন্ধ 

লম্পাগক মহাশয়ের নিকট বৈশাখের 'বৈঠকী/তে প্রশংলাবাদের পূর্বেই 
পাঠান হইয়াছিল । সে বাধা, ভউক, এই আধাড়ী বৈঠকীর . তৈল 

নিক্ষেপেও প্রতিবাদের তরঙ্গ থামে নাই? 'বেঙ্গণী' ও 'লার্ডেক্ট 

পত্রে একজন প্রপ্রেরক প্রবন্ধলেগক সদ সম্পাদক মহাশয়কেও গা।জ 

দি! 'সাছিত)' বয় $টের ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন) 1 
অতঃপর *শ্রাবণেশ্র 'বৈঠকী?তে সম্প|দক মহাশয় হিনদুসসাজ 

সম্বন্ধে বু ফখার অবতারণাপূর্বক যাহ! বলিয়াছেন, তাহ।র সবট! 

সম্যক বুঝি পারিয়াছি একথ। বলিতে পারি না) ভবে বোধ হর 

তাহার বক্তব্য মোটামুটি নিয়োক্ত প্রকারে পৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে; 
(১ ) বাঙ্গলী  খুরুপুরোিতের ' অভাবে দলে দলে গুরুপুরোহিততৃযি্ঠ 

& প্রতিবাদী যে প্রবন্ধের সমালোচনায় এত কটুক্তি ব বর্ষণ করিয়াছিলেন, 

তাহাতে আমার নিজের কথা সামান্তই ছিল,এবং তাহা পরনহংসদেবসন্বত্ীর বলিয়া 
যথোচিত সংবতই ছিল। কিন্তু প্রতিবাদকারীর দৃষ্টি ছিল বোধ হয় বিবেকানঙ্গ- 

বিষয়ক পরবর্তী প্রবন্ধে যাহ1 ফাল্গুন-চৈত্র ও বৈশাধে প্রকাশিত হইয়াহিল। 

-ইচছাতেও প্রতিবাদীর প্রকৃতির পরিচয় আরে! একটু পাওয়া ধাইকেছে। 
শ এই তয় প্রদর্শনের কিয়ংকাল পরেই “সাহিত্য* পত্রখানি বিরুপ 

ক্িইয়া পিয়াছে। ইহা বিবেকানন্দী দলের কাজ বলিয়াই একজন প্রতিবাদকারীর 
শ্রবন্ধ ( ব্রাঙ্মণসমাজ ১৩৩ ভ্ধযেষ্ঠ সংখ্যা) হইতে আমুদিত হয়| অইমান 
নত্য হইলে, ইহাদের প্রতিছিংযার প্রবৃত্তি কত বেগবতী ইছাই পৃচিত হয়+.: 



। ৯৯৮ | রামকঞ$ বিবেকানন্দ প্রপ্গ | 
গড ০০০ 

£মানণমান সমক্ে টু কতে আন্ত কারল, শেষ খৃঠানও " ছহতে 

লাগিল) তাই ক্ষুদ্রতর বাঙ্গলায় ১॥ 01টি মোসহমান ও ৩০ লক্ষ 

খৃষ্টান; (২) আগামী ৫* বংশরেত মধে বাঙ্গালায় হিন্দুর ধনের 

কর্ের এবং সমাঞ্জের কোনও চিহ্গ থাটিবে না) (৩) রামকফমন্প্ররা 

এই ভাঙনের মুখে বালির বস্তা ফেলিবার চেষ্টায় আছেন) (৪) ইঠাদের 

কর্মের পরিমাপ বণুণরণী গলে হহবে না) (৭) স্বামী বিবেঙাণন্দও 

নাকি বলিয়াছেন “চা, বেদান্তের প্রচার ছার! «মামাকে জাতি, 

রণধন্মনিবিশেষে প্র+ট করা ।৪ 

এ সঈল দফার বিস্তবিত আ.লাচন। এনুল অসম্ভব; সংক্ষেপতঃ 

প্রাথম দফার উত্তর এট বল! যায় থে, ৫** নংসব পুর্বে শ্ীৎন্মগা প্র 

যে বাবস্থা করিয়া গিয়টেন--তাঠাতেই সাধারণ লোক-_নমঃশূডর 

পর্যাস্ত--ধঙ্শানুানের পথ পাইয়াড_মোসদযান হইবার প্রয়োজনীয়তা 

দুরীভূত হইয়া গিয়াছে। শহাধিক নর্ষাণী প্রাণপণ চেষ্টাও খু্টান 
পাদরীরা এদেশে কিছুই করিতে পাকিজেন না_পাসিয়া গাকো 
সাওতাল ইতাদির ম্ধাহ যা বিছু লামান্য প্রচার করিতে উঠারা সমর্থ: 
উইয়াছেন। ফোনলমানের সংগ্য। বুদ্ধ প্রপানতঃ বনপা 99 বিধবা 

বিবাতেরই ফল--একস বুদ্ধ দাবিদ্রা ও তজ্জ নত চের্যাাদি অপরা ধর 

উতৎপাদ+--জেলধানার দিকে হাকাটলেচ ইহা প্রমাণিত তইনে। 

গৃ্টানও নৃঙন কলে বড় কেহ চঃতেছে না) দ্বিতীর দার উর 

ভবিবাদ্দ্রষ্ট। না হইলে কিক্াপে দেওয়া ধা? বেবেসনান সমান 

বু বিপ্লবের তিছুর দিয়া আয় আজও টিকিয়া রহিয়াছে এবং 

শভগবান্ ্বরং বাচার শ্রষ্। (চাতুন্বণ, ময়। সম) এং রক্ষক 
(ধর্সংগ্াপনাথায় সম্তংা।ম যুগে যুগ) বলিয়া অঙ্গাকার করিয়াছেন, 

. ৎসন্বদ্ধে এরূপ বা বিজ্ঞ সম্পদ মহাশয়ের পক্ষে অতিশহ সাহসের 

: কাজই | জহছে। ঈষৎ, রন সন্ধে কালক্রমে হইবেই-সেই 

কচ লাস পোপ এ তা তা ৯ তিতা তি লি ০৯টি লীন রাস পো পানি ৫৯ ০১ ০৯ পেস পি ০5 তি এসি এ পট এ পিএ এসি চনত 

শট . 



গরথম পরিদি্-দ্খ | ১৭৬ 
পি ০০ ০৯ ৪৯ ০পছ পা পট পচ ৯ পা লি 2৯ ৯ তি বাট পি লা পপি তি পি 1১ ৫১ পাশা 

পি পা পি পের ০৭ লাস্ট লি লজ পি ১৯ অন পিছ তর ঢা কি শে৮ এ জি বলেত রাস ফা 

ছওয়া চ5--হবং এর চেষ্টা বর্ণাশ্রম ধনে আগ্কাবান্ শানবিস্থানী 

নাঁচার ব্রাখণ।পি বাবাই হওয়া আপত্যক্ । ভূগীর দফার উত্তয়ে 

ক্রব্য ধে, আজ পযাস্ত রামরুফ সংপ্রণাঞ্ হিন্পুপাধারণের মধে। বিশ্ষে 

কানও গ্রাভাব বিস্তার কারঠে পাবেন নাহলঅঠএন এযাবৎ "বার 

তার পররটিহ কোনও কিছুগ দেখছে পাওয়া যাতে না। চতুর্থ 

ফর উদ্দুরে আমার কিছুগ বাগনার নাইন না বিবেকানান্দর 

চষ্টা, বে রথুননানর বাবস্থাশাদি সম বিখির প্রতিকূল, তাগ আছি 

৮য়োতূয়ঃ বণিয়াছি। বলা আবহাক রণুনদন গম এএত শান্েরই 

প্রচারক _-টফ)। সম্প্রনায়ের হবিজ [বলানেও শসাদ অবহস্বনপুর্বক 

অওষ্ঠানপির বাবস্থ। করা হহরাহোহইঠাতে রগাতল পিছের ধার 

অবিচ্ছন্প রারিবারঠ প্রদান আছ বামকিষ। স্গায়ের »রিভ[ঞ- 

(বিলামঝায়ের ভ্তায় বানর অন্স্তাভাব। উটৈঠন্ত মহাপ্রভু পর্ন 

পতিত ও অশেষ শ'্1তপ্ত ছিলেন-তিনি শান্ানুমাদত যাগ শয়ং 

শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন_ভাঠার অনুসরণেই হিরিভবি বলাগ! সষ্কলিচ 

চইয়াছে) রামরফ। শা দানিতেন না-ায দও গুরুপদেশ ও সানুসগে 

তাহার ভৎজ্ঞান হহয়াছিল 7 তকাং তাহাব দ্বার উপনিষ্ঠফেহ 'হরিতক্তি 

বিধানের ্তায় গ্রন্থ রচনাগ সমর্থ হন নাই । তার যে সবল 

এরি সোক্কা কথায় আছে, ভাঠাহ “টেশে বুনে? রামচন্দ্র দি প্রভৃতি 

বিছু ক্ছু ধন্মেপদেশ প্রচার কার্য।ছেণ--বিস্ত হঠাতে শান্ত 

বিচার নাগ ॥ ক্ামমোএন বার, ঈবরচন্্ !৭গ্ভাসাগর»দয়ানন্ব সরস্বতী 

ভাত মংস্কারকগণও্ যথাসগ্ভব শান্তর ডগর [তয় পণ পূর্বক 

' প্রতিপক্ষের সাহহ বিচার করিস শী মহ চালাহবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন 

,স্পোমকফলন্্রা য় তেমনটা করেন নাহ, কারবার শরতিমামর্থ)ও ইহাদের 

নাত,” পঞ্চম দফ। সন্বঙ্জে এমা বলব যে 'বেদান্ের এচার” ষে দেশে 

» ফলত) বাহার স্বীয়, সপ্ুটবাজের বস গণের রর ঘি ৭ থা ধ্ 



১৯. রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রসঙ্গ | 
সপ ১৮৭৩ স্পা পপ ২ ৯এন্পি পাপ পিপি সপিপাপসপিসপিসপ্িন সা সপ পপি শপ ৯৫৯ত৯পসপি সা ৫৬ পতিত পপি শম্পা পা ৮৮৯৯০ ৯৫৯প সাসিাস সিািশ 

কারবার অধিকার স্বামী বিবেকাননেোর ছিল, তথায় অর্থাৎ ভারতবর্ষের, 

বাহিরে বরং কিছুট! ফল হইয়াছিল_এদেশে তাহার কাছ হইসে 
বেদাস্তের বাণী কে গুনিবে না, শ্তনও নাঠ। এ দেশের শোক তাহার 
অপেক্ষা অধিকতর ( বেদান্তে ) ব্যুংপন্ন রামমোহন রায়ের কথাই শুনে 
নাই ।, ' এমন কি রামমোহনের অনুবর্তা ব্রাঙ্গেরাই *5৪8091 
108087004+ করিয়! যাদৃচ্ছিক পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । বিবেকানন্দ 
লাল ভংসরামকে বলিয়াছিলেন, “আর শাস্ত্রের গোড়ামি অপেক্ষা 

মানুষের গেড়াম (ব্ক্তিবিশ্ষেকে অবতার বলিয়। ভ(র আশ্রয় লটলেই 

মুকি--এইরপ প্রচার) দ্বারা আরো অদুতরূপে ও অভিশীঘ্র সম্্রবায়ের 

ধিতৃতি ৪য় ই&ও আমার জানা। আছে।” ইত্যাদি (ভরতে 

বিবেকানন্দ ৩৭১ পৃষ্ঠা )। তিনি অবশেষে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। 

রামকৃষের মৃদ্তি পুজার বিধানবাবস্থা যে তিনিই প্রবর্তন করিয়া গিয়া” 
ছেন_তাহা! হতঃপুব্রেই বলিয়াছি। (তৃতীয় পরিস্টেদ দ্রষ্টবা )। 

এণন সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিবেদন এই যে, বিবেকানন্দ হে! 

প্রায় কুড়ি বৎসর হইল চলিয়া গিয়াছেন-_-এবং রামক্চ সম্প্রদায়ও আজ , 

প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ ( ধঁমশন+ প্রতিষ্ঠার কাল হইতে) কাজ 

করিতেছেন । কোথায় কোন্ পতিত জাতির উদ্ধার সাধন তাহার! 

করিয়াছেন এবং মোসলমান এ খৃষ্টান জনসংখ]! বৃদ্কর প্রতিরোধকলে 

তাহারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাা কি বিবৃত করিয়া দেখ্াইবেন? 

হাসপাতালের সংখ্য। ছু একট! বাড়াইয়াছেন, মনোহ নাই--এবং 
ুর্ভিক্ষাদিতে গিয়! সেবার ব্যবস্থা করেন, ইহাও প্রশংসার ি্ষিয়। পরত্ত 

$ 
শেপ 

অচ্ছিত্রভাবে প্রচার করিতে পারেন নাই, এমন কি তাহারে 'চিত্রেও ষে মধ্যে 
মধ্যে সঙ্গতির অভাব আছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, তাহারা 

'হঝ্িতক্তি বিলাদেরঃ স্থায় রঘুনদ্দনের *ন্মুক্তির অন্ভকম কিছু দাড় করাইতে 

_পারিবেন। ইহাকিক্ধপ, প্রত্যাশা করা যাইতে.পারে£ .. .... ... » 



প্রথম পরিশি&__-খ। ১২৯ 
শা লি বা সস কত ০5, পা ও এ ০৭ রি পাশ সি রী ও এ এ সপ আস পালি তা ক পাস সখ ৯৯ ৭৯ পাস পট ভা সপ পি পি ৯ পি পি ক পি পি পি পি ৯ পি এ সস ও শপ পি এ পি 

গই থে বৈধ গোস্বামীর অনার্ধ। জাতীগনগকে ধর্মে দীক্ষা দয়! হিশুর 

সংখ] বঞ্চিত করিয়া আলিয়াছেন--তাহারা নে£রূপ ে8। কারযাছেন 

ক? মনে রাখিবেন যে, মিশনারীগণ এ ল্ল স্লেহ ছ'ওঙ্গাদিতে 

সহায়ঠ। করিয়! লোকদের খ্রীষ্টান বানাংয়া থুষ্টানের সংখা বাড়াইযা-: 

ছেন। তারপর একটা মোট। কথা এই যে, যদি বর্ণাপ্রম হবন্থাক 

বিপর্যয় ঘ্ট[হয়। শাস্ত্রের অমর্যাদা করাইয়া মোসদমান বা খুঠান হওয়ার, 

ঈভরঙ্গ রোধ করিতেই হয়-তাহা কি আমাদের বাওনীর ? বর্ণ শ্রমবিয়োধী 

সম্প্রদায়ে এবং থৃষ্টীনে বা মোসলমানে আমাদের নিকট পরমার্থতঃ পাঞ্চক)? 

কি? ফলতঃ ধ্বংসের পথ হশস্ত করিয়া [হতসাধন কিরূপে সস্ভতাবিত? * 

তারপর সম্পাদক মহাশয় আমার গ্রনদ্ধাবলশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

«কোনও ত্রাণ পণ্ডিত এ পক্ষে লমর্থন করিলেন না।” তাভারা বৃথ। 

এ বিষয়ে যোগ দিতে কেন আসিষেন ? তাহারা তো ( সম্পাদক মহা- 

শয়েরই ভয়) দেখিতেছেন “কোন প্রতিবাদী আগাগোড়া সবটা পড়িয়া 

ঠিকমত উত্তর দিল না ।” তবে তাহার] কেন আসরে নামিবেন? পরস্ত 

এ দীন লেখককে ছু'একজন ব্রাঙ্গণ পর্ডিত বাচনিক এবং চিঠি দ্বারা 

আশীর্বাদ করিয়াছেন, একথ! সম্পাদক মহাশয়ের অবগতার্ণে নিক্দেন 

করিলাম । অধ্যাপক শ্রীযুক ভববিভূতি বিগ্তাভুবণ কতৃক লিখিত 

ধ্রাহ্ধণ মাছের, গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবদ্ধটির প্রতি তাহার 

দুটি আরুটু করিতেছি । 1 একজন প্রনিচ্ ব্রাহ্মণ-প গত এই গ্রবন্ধগুলি 
পেশী ০72 পাশ পিপি পিপিপি 

* হিন্দ সমাজ ভঙ্গের তরঙ্গ রোধিতে রামকষ। সন্প্রদার বালির বস্তা 

কেলিতে কৃতকাধ্য হউনস্মার নাই হউন সম্পাদক মহাশয়ের এ সম্প্রদা 
ঘথা রিবোনন্দ সম্বন্ধে এরূপ লেখা যে প্রতিবাদের গালির তরঙ্গে বালির 
বস্তার কা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহে নাই; কেন না এ সংখ্যায় মদীয় ঃ 
'ধবিবেকানন্' প্রবন্ধের শেষাংশ প্রকাশিত হইলেও, অতঃপর আন কোনও: রর 

প্রতিবাদ প্রকাশিত হয নাই। ক 

1 বিদ্বাভৃষণ মহাশর আমার রা কষা | গনি মা, কি | 



১১২. রাম মিটি গ্রলঙ্গ । 

পড়য়া যাহা বিনা ৩হ।র গ।গমন্ম আঅঞণে ডলেখ করা ডাচিত 
মনে কাসতেছি আমর) তো এত কথা জাঁনতামহ না]? তাহ 

বিধেকাননা সোন।ইটতেও যোগ দিঠাম তবে একবার এ সোগাহটিতে 

বক্তা দিতে [গিয়া অধিকার অন:ধকার সম্ন্কে কিছু বলাতে শক্ষা 

করিয়াছিলাম যেন উহার ক্তৃপপক্ষীয়েরা আমার কথা মন কয়েন না; 
মেই হইতে আমি উক্ত সোসাঃ টির সম্পর্ক এক প্রকার ছাড়ি দিয়াছি।” 

চে 

এ ছাড়! বঙ্গের ভনৈক বিশিষ্ট সাহাত।ক (যিনি ব্রাহ্ধণ বটেন, 

কিন্ত খুব “গোড়া হিন্দু” নঙেন) লিখিয়াছেন এ* * * যে যুগ 
আসিয়াছে, দে নবান সিন সহিত অন্বন্ধতীন অত *পৃব্ব, 

অভিনব যুগ। হৃহার |শক্ষ। দীক্ষা ধান ধাত্ণ। সমস্ত অ'ভন*-_ 

বছনিষয়ে উচ্ছুঙ্খল | তাঠার মর্ধো। শত্ুলার অধিকার কামনা এবং 
দেহ ফামন। পূর্ণ 5ইবার নহে বলিগা প্রথাশ করা নিরর্থক 1 ৮৯৯ 
তথাপি ব্রাহ্গ'প।র পক্ষে দণ্ডায়মান হয়া *নেদং যদিদমুপাসত” বলা 

ত্রাঙ্গণের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে (দে কাজেও সেরূপ ডাক প্রয়োজন 
ছিল, এ কালেও সে প্রয়োজন একবারে ছড়িয়া যায় নাহ), মেহ 
হিলাণে আম আপনার আঙোচনা নিবিষ্টমনে পাঠ কারয়া থাকি-_ 
তাহাতে ভান পরিবর্তনের হ'ত্হাসের আভাস পাওয়ং যায় । «৯০৭ 

€(পঙের শেষাপ্ধ হহতে উদ্ধত )। 

উপনংহারে বক্ন্য থে দুর্ভাগ্য ,শতঃ সনাতন বর্ণশ্রম বঙ্গের ও 

সমানে পক্ষে দাড়াহয়া প্রাত পক্ষের আক্রমণ ভঠতে হহাকে রক্ষা 
করিবার লোক দন দিনহ ।বরল চইয়। পঁডিতেছেন--বোগ। 5হলেও 
এ ময় ম্বায় শে ও সামধধা অনুসারে পিত (পতাষতের ধল্ম ও সমাভেত 
অগুকুলে, [বঙ্গেবত১ বিপক্ষের প্রতিকূল, চারি কথা না বলিয়। 
উদ্ামীন থক] কপুরুষত1 অনে কার। ইহাতে বাদ গুতিপক্ষের 
কটুক্তির আঘাত সহ কাঁতে হয়, তাহাতে ওম্তত আছ) কেবল 

ফলিক, ভাই, 90 1১90 17627--মারো। কিন্তু উঠি 
চি. (পন এস সপন আজ 

ন্তাহা তীর প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বের পৃত্তিরা দেখিবার সথযেঃ গান নাই। গান নাই। এগুলি 
সুদ পাইলে হার প্রবন্ধে নত কিক? ঝপান্তবও হইত । 



৮. এ ভিতীস্ম পন্টিষ্পিষ্ট £... .. 

ক। ৮রামরুঞ্ণ পরমহংম ও তদীয় সম্প্রদায় 
“সাহিত্য” পরে ৬রামকষ্চ পরমহংল এবং স্বামী বিবেকানন্দ 

সম্ব্ধে মদীয় ্রবন্ধাবলী * প্রকাশিত হইবার পরে “'্া্গণ-সমাজ* পত্র 

সুযোগ্য মম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি থিষ্তাতুষণ মহোদয় & 
” বিষয়ে “ব্াঙ্গণসমাজে+ও কিছু লিখিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। বর্তমান রঃ 

প্রবন্ধ তাহার সেই অনুরোধ বশতঃ লিখিত হইল। বলা বাহলা বে 

ইছা। “সাহিতো”। প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর কেবল পুনরাবৃত্তি বা সারসংক্ষেপ 
মাত্র নহে; ইহাকে এ গুলির *পরিশিষ্ঠ” বলিয়াও মনে কর 

যাইতে পারে । 1 

পৃজপাদ পর্িতবর শ্রীযুক শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের নাম 
রাফ পরমহ'সের জীবনচরিত, 'কথামুত'। 'লীলাগ্রসঙ্গ' প্রভৃতি সমস্ত 

্রন্থেই উল্লেখিত হইয়াছে। তিনি পরমহংদদেবের সঙ্গে অনেকবার 

 সাক্ষাৎকারপূর্বক আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন । চুড়ামণি মহাশয় 
একজন শাস্তরদরশ ধর্দবন্তা ও সাধনাসম্পর ব)ক্তি; অথচ পরমতংসদেবের 

প্রতি তাহার শ্রদ্ধারাগও যথেষ্ট ছিল- নচেৎ তাহার সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ 

করিতেই বা তিনি যাইতেন কেন? 

5 "লাহিত্য" ১৩২৭ সাল শৌষ-মাঘ ও কান্তন-চৈত্র" ১৩২৮ সাল বৈশাখ, :.. 
জ্যৈষ্ঠ, আবাট, শ্রাবণ, পৌষ ও মাঘ; এই সংখ্যাগুলি (অর্থাৎ এই হের প্রথম ্ 
্িতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং প্রথম পরিশিষ্ট) জষ্বয। 
) 1 ইহাতে পূর্ববর্তী প্রবন্ধ গুলি যে সবল কথার পুরররেখ হাহ. | 
সে সব বাদ দি পারিলে ভাল হইত; কিন্তু পরবর্তী হুইটি প্রবন্ধ (দ্বিতীয় 

“পরিশিষ্ট খ ও গ) এই প্রবন্ধের প্রতিবাদের সমালোচনা হওয়াতে, ইহার, 

:দবরহানি কর! হইল না--কেনন! তাহা হইলে এ ছুই প্রবন্ধ জনায়াসে রাধা 
না! না ব্রসহী পাশ ই গন নেব বর্ননা 

৮. 



(১১৪ .. রাম বিখেকানন্দ এরনঙ্গ | 

পরমহংসদেবেপ্প প্রতি আমারও ছাত্রাবস্থা হইতেই ভক্তি প্রদ্ধার 1 

ভাব রহিয়াছে) "ত্াঙ্ষণ সম্ছে+ ১৩১৯ সাঙ্গের কাঙিক সংখ্যায় 
 ঁকাশিত হল্সিখিত্ত “শন্ধর নাথ” গ্রবন্ধ হইতে ভ্বাহাও কিঞিৎ রাগ 

গাওয়া যাইবে। | 

চূড়ামণি মহাশয় আব ৪ চারি বৎসর হইল গৌহাটীতে আসিলে, 
তিনি ৬ রর দেখিয়াছেন--তাহার নিকট হইতে পরমহংপের 

সম্বন্ধে অনেক কথা জীনিতে পারিব, এই মনে করিয়াই তদ্িষয়ে কয়েকটি, 

প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-_তম্মধ্যে একটী এই ছিল যে পরমহংস 

তাহাকে “চাপরাশ”” আছে কি না, * ইহ। জিজ্ঞাসা করিয়াছিধেন কি 

না। চূড়ামণি মহাশয় চাঁপরাশের কথা একেবারেই অ্বীকার করেন। 

অথচ ৬পরমহংমের জীবনচরিত লেখক ৮রামচন্দ্র দত, কথামৃতকার প্রীম, 

এবং লীলাগ্রসঙ্গ লেখক স্বামী সারদানন্দ সকলেই এ 'চাপরাশ” সম্বন্ধী 
ফথ। হইয়াছিল, বলিয়াছেন। চুড়ামপি মহাশয়ের এ কথা *'লাহিত) 

পত্রে (১৩২৭ পৌষ মাঘ সংখ্যায়) প্রঞ্াশিত হইলে তত্প্রতিবাদচ্ছলে 
শ্রকজন লিখিয়াছিলেন যে 'চাপরাশের” কথা ধিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন 

এরূপ ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু প্রতিবাদকারীর এটা একটা 

ধাপপাবাজী মাত, নচেৎ এই সাক্ষীটির নাম ধাম প্রকাশ করিয়া দিয়] 
' ভথ্যাহুদন্ধানের পথ প্রশত্ত করিয়া দিতেন 1--আমরাও দেখিতাঁম চুড়াষণি 

-অহাশযের কথ। বিশ্বননীয় কি উহাদেরই কথ। প্রত্য়যোগ্য। এগ্িকে 

যেদদিবসের নাক্ষাংকার সময়ে পরমহংন একথা চূড়ামণি মহা শয়কে 

* বামচন্তর দত্ত বলিয়াছেন-চুড়ামণি, মহাশত্নের নিকটে উপস্থিত হইবাগাত্র 
ব্বামক্ককছেব বলিয়ছিলেন "যা গা তুমি বে ধর্ম প্রচার করিতেছ, তোমা 
*াপরাশ' আছে?" বামচনজ্র দত্তের বন্কৃতাবলী ৪৮৪ পৃঃ জইব্য। 

| টা ১ ১২৮ মাধ সংখ্যায় [ প্রথম পরিশিই ক ] 
ইলেখজজাপি-ভিনি, তাহার বাঙ্গৌরে নাত ধাম প্রকাশ 



বলিয়াছিলেন বিয়া ৬রামচঙ্্র দত্ত প্রভৃতি প্রকাশ খরিগাছেন, খু 

ফিনকাঁর সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ *ভুধর চষ্টোপাধ/য় সম্পাদিত 
“বেদবযাস পত্রের ২য় খণ্ড (১২৯৪ অব্য) ১*ম সংখাায় লিপিবদ্ধ হইয়া. 

ছিল--তাছাতে “চাপরাশের নামগন্ধও নাই,-মথচ এ সাক্ষাংকার 

ভূধর বাবুর বাড়ীতে হইয়াছিল এবং তিন ধর স্বানে শরং উপস্থিত 

ছলেন। এ দিনকার বিবরণী লেখকদের মধে) ভূধর বাবুই আদি এবং, 
অনত্রিষ বলিয়া আমার বিশ্বাম। ফলতঃ একজনের বাড়ী গিক্ন। 

(চূড়ামণি মহাশয় তখন ভূধর বাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন ) তীহাকে 

শচাপরাশ* আছে কিনা জিও্ঞাস। করাটা অস্বাভাবিক ও অতি অভপ্রত; 

৬পরমহংস তাদৃশ অভদ্র ছিলেন না। তবে তদীয় জীবসচরিতকার ও 

“কথামূত' 'লীলা প্রসঙ্গ, প্রভৃতি রচয়িতৃগণের ৬পয়মহংমদেবকে বাড়াইবার 

অন্ত অন্তকে স্তুতি করাটা এই লুতন নহে-ইহা তাহাদের আতা 

কার্য) বলিয়াই বোঁধ হয়। ৮বিজয়কৃফ গোস্বামীর একখানি জীধনচরিতে 

আছে... পরমহংসদেবের জীবনী লেখকের মধ কেহ কেছ 

ষ্াহার সহিত গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ ও ধর্মধিবয়ে কোন কথা 

লিপিবদ্ধ করিতে গিয়! অনথ। কল্পনা! ও অশোভন উক্তিয় প্রশ্রয় দান 

করিয়াছেন । এতং প্রসঙ্গে গোন্বামীগ্রডু পুরীধাফে অবস্থানকালে 

একদিন ৰলিয়াছিলেন--*আমার ও পরমহংসদেবের ধধ্যে সময়ে সঙয়ে 

ধর্মততবিষয়ক যেসকল গ্ঢ ফখোপকথন হইত, তাহার মধ্যে লাধারণের 

প্রবেশ করিধারই অধিকার ছিল না। তীহারা (জীবনীলেখকেরা) 

ভাহা ফি প্রকারে বুঝিতে সক্ষম হইবেন? ['গোস্বামীপ্রভুক় 
 স্রমুখাৎ ক্রুত 1] ৩ ৭ 

_. পশীলাগ্রসঙ্গ'কার তো! উদ্দাম কর্পনাবলে লিখিয়াছেন যে চেন বে চ়ামদি 

:& য়দাচার্ধয প্রভৃপাদ বিরাকুক গোস্বামীর সাধন) ও ও উপদেপন-ফূজ 
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৫ রাখ বিবেহামন পর । 
এই কুষংসর্বিশতঃ নাষিয়। পড়ার বিষয়ে আরও কিছু জালোচদ! কঃ! 

খআবশ্বক মনে করিতেছি। ৮ রামকষ। পরধবংসদেবকে: তাহার 

এজি 

'ভক্কেরা অবতার মনে করেন-আমরা অবশ তাহা করি না। কিন্তু. 
অবতার হউন আর ন! হউন-তিনি যে এফজন সাধুব্যক্তি ছিলেন 

তন্ধিবকধে মতব্বৈধ নাই। পূর্বব জন্মের অশেষ নুক্কতিবশতঃ বাল্যাবধি 
“ীহার প্রাণের টান প্রীতগবানের গ্রতি পরিলক্ষিত হয়। তাহার 

মন্তি্ ও হৃদয় কোমল হওয়াতে তিনি সহজেই এগুলি 
তগবদভিমুখ করিতে পারিয়াছিলেন_ভক্ের হাদয় কোমল ন| হইলে 
কাহাতে তগবদধিষ্ঠান কিরূপে সন্ভবে 1 মাহ! হউক, র্রীজগন্মাতার 

“রর্শন লাভের জন্ত তিনি ব্যাকুলচিত্তে “1” “মা? বলিয়া ডাকিয়াছিলেন-_ 
গবের মত একাগ্রতা সঙ্ককারে ভগবদার্শনের ভন্ত তাহার প্রবল 

আকাজ্চ। হুইয়াছিল--তাই সদৃগুরুলাত করিয়াছিলেন, উত্তম উত্তর 

সাধক. পাইয়াছিলেন-_সাধন-ওজনের শাস্্রনিদিষ্ট পথ ধরিয়া আধ] 
উপ্নতির় পথেই চলিয়াছিলেন। আজীবনের পঢ়াবস্থায় ৮ কেশবচন্্র 

দেন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়--কেশবধাবুরাই প্রক্কতপক্ষে তাহাকে 

লাধারণো পরিচিত করিয়াছিলেন। পরন্ধ প্রায় তখন হইতেই 
কু'সংসর্গও আরম্ত হইল। এখাঁদে (কু অর্থে চরিঝআহীন লোক যেন 
কেছ না বুঝেন। বরং ইছান্া। গনেকেই সয়ল ও লচ্চরিত্র এবং 

ছুশিক্ষিতও ছিলেন । কিন্ত লিক্ষার্ীক্ষা পাশ্চান্) গীতিত্ধে হওয়াতে 

ইনার প্রাশঃ সনীতন বর্শশীস্তে সমাক্ অগপ্রবিষট ছিলেন এবং জ্বীবনে 
অপর কোনও খাটি সাধু সাদীও যোধ হয় দেখেন নাই। তাই 

পরষহ ংলরেবের অবস্থা ঈর্শনে' এহংধিধ হক্তিয়াই তাছাকে "অবতার 

বসিয়া | খাদি করিতে ১ ধার জিনা দিলেই 

সি 



' দ্বিতীয পিপি শি 
০০৯ 

গ্ষয়ের ছেলের! সর ত্যধস্তরতি করিতে লাগিল--টছাত়ে তিনি.ঘে সম্পূর্ণ 
বিগড়িগ্না যান নাই--ইছাই দ্শ্চর্যোর, বিষয়। আমর! চোখে 

হনে দেখতেছি--ধাহারা পদে পদার্থ, ধনে যানে, শিক্ষা দীক্ষা, 

সমাজের শিরোভূষণ এমন সব লোকও “তুমি বদ্ধ তুমি বি" বাণীযেগ্ 

খয়য়ে পড়ি! সুনাম হাতাইঘ়| ফেলিয়াছেন। প্রগ্রীজগদন্ার অপার 

করুণার পাত্র--তাধার এই সাংসারিক অভিজতাশূন্ত সয়ল প্রকৃতির 

ছেলেটিয় প। পিছলিয়াছিল *স-কিস্ত তিনি তাছাকে একেবারে 

ভূষিত হইতে দেন নাই--তবে কিকিৎ আধ্যান্মিক অবনতি ও দৈহিক 

ব্রণ! তোগাইয়! পরিশেষে তাহা ক্রোড়ে স্থানদান করিয়াছিবেন। 

এই যে 'ভ্তবস্তুতিঃ বা “অবভার+ খ্যাপন--এরতন্বার1! পরমহংসদেষের 

আধ্যাত্মিক অবনতির কতকট। লক্ষণ তাহার শেষ জীবদে-বংসমপ্রেক্র 

ধবর আমন! কথামৃত! প্রভৃতি হইতে পাই--দেখিতে পাওয় যায় 

মহাত্মা! ৮বিজর্ গিিবারিযা *সাধুর লক্ষণ মা এত্রীেক্স 

উত্তরে বলিয়াছিল্নে £- 

“সাধু ধিনি তিমি আত্মগ্রশংপ! করেন না, পরনিদ্দা করেন না, 
আঘাত দিয়া কথা বলেন না, কাহাকেও নিজের মঞ্জে ট্যানিতে চেষ্টা কয়েন 

না, ফোনও প্রকার বুজরুকি দেখান না, সাধুর! হনগড়! কণা কাঁহাফেও 

৮» লাগগাইজ্ (1,0715$) করিয়া লোকে ভটলঙের খতাষকবি রার্পল্ 

(80705). এর জনি করিয়াছিলস্-কারলাইল তীর শহিযো ওরার্সিপ” 

(7619 জ০61) গ্রন্থে লিখিয়াছ্েন 800 ৪ 8199, ৪৪ [ [ক 

08818] 8188 তা 1916, 0১৩৪৩ [100 00065 505 1510. 
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5২5 রাম বিবেকানঙ প্রসঙ্গ । 

বলেন না, শাহ ও সদাচারের সঙ্গে সম্পূর্ন মিল রাখিয়া! কথ বলেন এবং 
তিনি প্রাণ গেলেও কাহারও নিকট কিছু যান! করেন ন1। . সাধু সর্বাদ। 

সত্যবাদী ও জিতের হইবেন” (৮বিজয়কুষ্চ গোস্বামীর উপদেশ-- 

শ্রীযুক্ত অমৃতগাল সেন গুপ্ত গ্রণী ৮১৪৩ পৃষ্ঠ!) পরমহংস দেবের মধো 

এই লক্ষণণগ্ুলির কোনও কোনওটির ব্যত্যয় আমর] **কথামৃত” ইত)াদিতে 

দেখিতে পাই। পরমহংস হাজরাকে উপদেশ দিবার সময় অবন্তই 

বলিয়াছেন “কারো নিঙ্গা করো না-”* তথাপি হাজরা বেচারার 

নিদ্দায় তিনি ও ভঞ্জগণ সকলেই পঞ্চমুখ ছিলেন । দ্যং কথামৃতকারও 
ছাড়েন নাই--হছররার অপরোক্ষে বলিয়াছিলেন “ছারা মহাশয় কেবল 

'ফড়র্ ফড়রু করে বকে, চুপ না করলে কিছু হবে না)” কথামূত 
৪র্ঘ ভাগ ২৩, পঃ। | 

হার] বরং অন্তরঙ্গ ব্যক্তি) আদি সমাজের, আচাধ্য, ৬মহেশ্ 

্যাকসরত্বের ছা, গমন কি যে শ্ুমলিক একজন 'রসদদার' ছিলেন 

তিনিও নিল্দার বিষরীভূত হইয়াছিলেন। ( কথামৃত ৪র্থ ভাগ ২১৭ পুঃ, 
২৩৯ পৃঃ ২৪৯ পৃঃ যথাক্রমে দ্রষ্টব্য )। এও বরং মার্জনীয় ) লীলা প্রসঙ্গে 

রাম বন্তৃকি স্বীয় গুরু তোতাপুরীর দোযোদব।টনের কথাও আছে-_ 

এবং তাহাকে যে 'শ্াল।” বলিয়া গালি দিয়াছিলেন--এটাও উল্লেখিত 

আছে! ( ওুরুতাব পূর্ববার্ধ অষ্টম অধ্যায় ২৬১-২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) গুরুকে 
খাটে! করিয়া নিজের বড়াই দেখানো! কতদূর অধোগতির পরিচায়ক 

8৮০৮ 80০0 501৮ ৪0৫ 111017709 1১9 স৪য৪ জা] ৪ 018), 
১৯০১০: 01688100000 60 688 60907 1 90৮১, 

... একখাধলির অনেকটা কি পরমহংসদের বিয়ে প্রয়োজ্য হয় না? বার্ণসের 
সন্ধে পরমহংসষেবের প্রকৃতিগত সামৃস্ও কিছুটা দেখা যায় 
টা মু ছিল আত্রিয় কখ। বলা; পরমহংসদেবকে মধ্যে মধ্যে 

৬ বৰ ছেলে দেখে তুমি ভালবাস । (কথামত 



দ্বিতীয় পরিশিষ্ট-ক। ৯২) 
পরি ক পো ক পি পিল, তি ০০ পর লি শ্বাস পে ০া তাপ পক পিসি সস প্পিশ্সি সা শ্সিকী পট সত পিসী পিসি ৯ শপ টি পি ৯ ক এ পা পি ও রি 

লীলা প্রঙ্গকারের দে বোধটুকু থাকিলে তিনি উ্থা (দি ঠাই হয়) 

চাপিন্! যাইতেন ) ত। তো করেনই নাই বরং ইছার উপর অবতারবের 

বনিরাদ গ[ধ। হইয়াছে! 

আঘাত দিয়] কণা বলা_-তথ! শান ও সনাচারের সঙ্গে মিল ন! 

স্লাখিয়! কথ! বলারও একটি উদাহরণ দিতেছি ). 

অধরবাবু জাতিতে হৃবর্ণবশিক। তাঁর বাড়ীতে পরমহং নি 

নিমন্ত্রিত হইয়া গিক্সাছেন। । 

““মহেন্ত্র ও প্রিরনাথ--মুখুষে। প্রাতৃতয়কে পা বলিতেছেন ক 

গো, ভোমরা থেতে যাবে না? তাহার! বিনীতভাবে বলিতেছেন 

'আন্পা। আমাদের থাক)” শ্রীয়ামকৃষ ( সহাস্তে ) এরা নবহ্ কচ্ছেন 

শুধু এরুটেতেই সঞ্ধজোচ।* একজনের শ্বশ্তর ভানুরের নাম হরি। কফ, 

এহ সব। এখন হরিনামতো করুতে হবে? কিন্তু হবে কষ) বলবার 

বোনাই। তাই সেঞপ কচ্ছে-- 

ফরে ফুষ্ট ফরে ফৃষ্ ফৃষ্ট ফৃ ফরে ফরে। 

ফরে রাম ফরে রাম রাম. রাম ফরে ফরে।।” 

কতদূর নাঘিলে এরূপ কথ৷ একজন ধর্থোপদেষ্টা সাধুর মুখ হইতে 
বাধির হইতে পারে, তাহা কগামৃতকারের না বুঝিনারই কথা । কেনন! 

তিনি ইতঃপর বঞহিতেছেন "অধর জাতিতে সৃবর্ণবণিক্। তাহ ব্রাঙ্গণ 

কের! কেহ কেহ প্রথম প্রথম ত!হার বাড়ীতে আহার করিতে &তস্ততঃ 

করিতেন। কিছুদিন পরে যখন তীহারা। দেখিলেন স্বয়ং ঠাকুর 
প্রীরাষরুঞ্চ ওখানে খান, তখন তাহাদের চমক ভাঙ্গিল।” বি 

৪র্থ তাগ--১৫০ পৃঃ) ্ 

৪১, 

বারা চান শা 

| & পাঠকবর্গ মনে করিবেন না! যে এই মুখুষ্যে ভ্বাড়তর নিতান্ত ছুরাচার : 

ছিলেন। কখাসূতের চডূর্ঘভাগ ২৩১ পৃষ্ঠায় ভাইটি বড় বেশ সং, একখ। 

বল। হইয়াছে্তবে' ছোট ভাইটিকে কিপণ' বলিয়া জমা যে 

এইমাত্র! তাহা হইলে 'এ রা.সবই কঙ্ছেন' এরপ উক্তি কেদ? 



৯২২ . কামর বিষেকানঙ্ প্রসঙ্গ । 
জা স্িিপিি প পিি 

এ পরশ সপ কৌ লিপি লী তশীকপর 
০ পি পর সপ পি জা পারি পরি 

_ এখানে বল! আবশ্তক যে ৬রামচক্র দত্তকৃত পরমহংসদেবের জীবন- 

চর্রিতেআছে ( এবং তাহ। আমি পরমহংসদেব সম্বন্ধীয় ১ প্রবন্ধে উদ্ধংতও 

করিয়াছি )--"তিনি তদনস্তর ভক্তদিগের সছিত একত্র ভোজন 

করিনা! অশেষ গ্রীতিলাঁভ করিতেন ) কিন্তু এরূপ স্থলে তিনি বর্ণানুরূপ 
ব্যবস্থা করিতে কহিতেন ৷” ইহার সঙ্গে কথামৃত্ের উপরি উদ্ধতাংশের 

সষদ্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে অধরের ঘাড়ীতে ভোজন 

ভীহার শেষ অবস্থার ঘটনা--ভথন সঙ্গদোষে তিনি “সব-লোট”” হই] 

 গড়িযাছিলেন ; কেনন? তখন ধাছারা তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরূণে যুটিয়া- 

[ছলেন--তন্মধ্যে ত্রাঙ্মদমাজের ফেরভও কেহ কেহ ছিলেন__উী।হার। 

 শ্রীয়শঃ শান্বাচারে পরাধুখ ছিলেন । * সে যাহা হউক “প্রমাদাদর- 

দোধাচ্চ মৃত্যুধিপ্রান জিথাংসতি”--এই শান্্বাফোর প্রতি গদান্তের 

আল পরমহংস ( গীড়াগ্রস্ত হই) ভোগ করিয়। গিয়াছেন । 

অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দের ( এবং তছ্পলক্ষে পরমহংদ দেবের 

শিষাশাখার ) বিষয়ে আলোচনা করিব। সর্বপ্রথষে ৬/রামচন্ত্র দত্বই 

- দপ্তারিতভাবে পরমহংসের জীবনচরিত ও উপদেশাবলী প্রচার 

ফরেন--বদিও তংপূর্বে অপর কেই কেহ লামান্ঠ ভাবে এ বিষয়ে 

হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । রামচন্জ্র বাবুর লেখার দ্বারা পরমহংসর 

নামবশঃ খুবই বিস্তৃত তয়। তিনি বোধ হয় সর্বাদৌ পরমহংসকে 

জবতার, বলিয়া! খ)াপিত করেন । তারপর স্বামী বিবেকানন্দ যখন 

হঠাৎ চিকাগোর ধরব মহাসশ্মিলন লভাতে বক্তৃত! দিয়া কীন্তিমান্ ভইরা 
পড়িলেন, তখন হইতেই তাহার গুরু রাম পরষহংসের নাষ 

& অবস্ত সন্্যাসীর পক্ষে জাতিবিচার না খাকিলেও, তাহার! যত্রতত্র 

 ভোদ্বন করিয়া জাহ্যাত্থিক পাতিত্যগর্থ হইবেন এটাও সদাচান্বাস্মোদিত নহে । 

-.বীমনহাপ্রতভ ঠচতন্দেব হাক্ষণ ভিব কাহারও হাড়ীড়ে ভিক্ষা গ্রহণ ক্ষবিক়াছেন 

, বলি! বোধহয় রা... 



ঘিভীর় পরিধিই--ক। ১২৩ 
৯ সি সী সপর্ ওউসনমপর  রস িস 

'ভারতময়--এমন কি পৃথিবীময় সুগ্রচারত হইয়াছে। তীহাক 

প্রতিতঠিত রামকঞ্। মিশন দ্বারাও পরমহংসের নাম জনসাধারণের মধ) 

খ্যাপিত হইয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্ন একজন প্রত্তিষ্তাবান্ ব)কি ছিলেন। রে 
ধর্দমহামভায় বক্তা দিয়! কেবল ধে নিজে যশন্বী হইয়াছিলেন এষন 

নহে--হিন্মুধর্ধবের একট! মোটামুটি ব্যাখ্যা বেশ কৃতিতবসহকারেই তিমি 
ওঁ সভায় সমবেত পৃথিবীর গ্রনিন্ধ বাক্তিবর্গের সমক্ষে করিয়া! ছিক্লেন-- 

তজ্জন্ তিনি আমাদের ধন্তবাদের পাত্র তাহাতে মন্দেহ নাই। পযস্ 

ইংলগড আমেরিক! গ্রভৃি স্থানের খৃষ্টান অধিবাসীদের নিকটে হিঙ্খু 

ধর্দের মাহাত্থয কীর্তন খাপারে তিনি, স্বর বিগ্াবুদ্ধি কত! শক্তি 

প্রভৃতি দ্বারা, বিশিষ্ট অধিকারী হইলেও, এই দেশে সনাতন বণা শ্রষ-- 

ধর্মাবলদ্বিগণের নিকটে ধর্শব্]খ]ায় তিনি শান্্রসম্মত অধিকারী ছিলেন 

না, একথা বলিতেই হুইবে। 

ধর্শময় মহাড্রমের 'মূলং কৃষে। বন্ধ চ ব্রা্গণাস্চ* কার্থাৎ শ্রং 
ভগবান্, তন্নিঃখ্বসিত স্বরুপ বেদ ( এবং বোমূলক শান্্রজাত ) ও বেজ 

শান্ববখযাত। ব্রাহ্মণ--এই তিনের উপরেই সনাড়নধর্শের ভিত্তি 

তগবৰত্ববেত্বা শাস্জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাঙ্গণই "আপনি আচরি ধর্ঘ” জগৎকে 

শিক্ষা! দিবেন--ঠাই মছধি মনু বলিয়াছেন- 

এতদেশ প্রকৃতন্ত সকাশাদ গ্রজম্মন; । 
বং গ্বং চরিত্রং.শিক্ষেরন্ পৃথিব]াং সর্বাদ!নব|ঃ | 

আজকাল কলির প্রভাবে ঈদৃশ স্তাদ্ষণ বিরল হইয়! পড়িাছেন, 
সন্দেদ নাই; তবে যোল আন। পা] ছউফ কিয়ৎ পরিমাণে তাদুশ গুণ 

সয় ব্রণ এখনও আছেন-_এবং তীহারাই সনাতনবর্থ প্রানের 

অধিকারী । গারেক জোরে ব্রাহ্মণের ব)কিবিশেষ, সরযানীর, উপাধি 

" ই 



১২৪ রামকৃষ বিবেকা নন প্রসঙ্গ । 
পিট পিসি 

যাহ! গ্রচারিত হইয়। থাকে--তাহ! হয়তো আজকালকার ধন্ধোপদেশ- 

বিহীন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত ধন্দমাচারবিহীন ব্যক্তিগণের নিকট 

উপাদেয় হইতে পারে--এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিদেশির লোকের কাছেও 

বেশ বিকাইতে পারে? কিন্তু এদেশের যাহার সদাচারনিষ্ঠ যথার্থ 

তব্বজিরন বাকি, তীহাদের নিকটে, উহ। অকাঞ্চখকর-এমন [কি 

অনিষ্টহৃচক বলিয়াই গ্রতীত হইবে। | 

, বিবেকানন্দের জীবনচরিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে 

বাল্য তিন হিন্দুচিত আচারের অপচ্ছপাতী ছিজেন-- তাহার পিতাও 

নাকি আচার বিষয়ে বিচারশীল ছিলেন না। পঠদ্দশাতেই বিবেকানন্দ 

ব্রাঙ্ম-সমাজের সত্যশ্রেণীতুক্ত হইয়াছিলেন, ৬ কেশবচন্দ্র মেনের 

ন্টায় বক্ত। হইবেন এরূপ আকাজ্ক/ও পরিপোষণ করিতেন । পরমহংম- 

দেবের শিষ্যুত্ব গ্রহণ করিলেও আচারে ত্রাক্ম-ভাবের বিশেষ কোনও 

বাত্যয় দেখ যাঁয় নাই; এমন কি গান করিতে বলিলেও তিনি 

গ্রায়শঃ 'রহ্ষসঙ্গীত।ই ধরিতেন । যখন তিনি পরমহংসদেবের কাছে 
যাতায়াত মরম্ত করেন তখন পরমহংসের নামযশঃ কেশবচন্ত্র 

প্রস্ৃতির দ্বার প্রচারিত হইয়াছিল । ভগবান্ মন্থু বলিয়াছেন--ত্রাহ্গধ 

প্রেখংসাবাক্যকে বিষবৎ ভাবিয়া! পরিহার করিবে । বিশেষতঃ) যিনি 

ধসারত্াগী সর্যাসী তাহার পক্ষেতো এসব অতীব চের। তাই 

পরমহংসের সে সময়, আবধি অবনতির সুতব্রপাত ঘটে--এবং বিবেকানন্ন 

প্রভৃতির সমাগষে এ অবনতির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে--সে কণ! 

ক বলা হইয়াছে । 
বিবেকানদ্দ কায়স্থ (অর্থাৎ সংশূদ্র ) হইলেও (শিকার বিহীন 

 হুইয়াও ) মর়॥াস গ্রহণ কছিলেন। সমাজে আজকাল যে লব 'বাবু-সন্্যাসী” 

নারে মন্যামী লাহেষ রী হার কাহাের আগশ অনেকটা বিবেকানন্দই 



দ্বিতীয় পর়িশি্--ক।. ১২৫ 
৫ এসপি তা ০৯ এম এটি লী পরপর পি ২ জী পি পি পাশ শাসিপিসিলি স্পসপিশিশ পরি পর্ন শিস 

বলা যার না সে যাহা হউক বিবেকানন্দ ঘোরতর ব্রাঙ্গণ বিথী 

ছিলেন--শান্বগুলিও ব্রাহ্গণ-প্রণীত বলিয়।ই, তাহার নিকট হেয়পে 

পরিগণিত তত । * ভাহ তিনি শান্ের বিধিনিষেধের ধার ধায়িতেন 

না; যে ধর্মে খাগ্তাথাগ্ের বিচার আছে, তাহার নাম 'হাড়ি-ধগ্াঠ--. 

যাহাতে স্পগ্াম্পূশ্য বিধান আছে, তাছার নাম *চুৎমার্থণ | ইংরেজী 
শক্ষাদীক্ষায় একেই লোক শান্বাদেশ পালনে পরাত্ম,খ, ₹হার উপর 

এ নকল "সনুযাসী*-*অবতার* বিশেষের দোহাহ দিয়া--এক৭ 

সব কথা৷ বলিলে সহজেই লোকের-সবিশেষতঃ অনভিজ্ঞ যুবকদিগের-_. 

চিত্বাকর্ষণ হইবার কথা । ফলতঃ সনাতন বর্ণাশ্রমধরন্দের এ ভাবেই 

বর অনিষ্ট ঘটিতেছে। 

দে যাহা হউক বিবেকানন্দই র।মর্কষ। পরমহংসের সর্বা্ষ্ঠ 

প্রচারক ছিলেন বটে, কিন্তু পরমহ্ংসের ডক্তিসমূহ হইতে আমন] 

ষ্তাহার ঘাদুশ উপদেশ লাভ করি, বিবেকাননা ( এবং তাহার দল) 

অনেক ব্যাপারেই তৃদন্তথ!। আচরপ ও প্রচার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত 

স্থলে বিবেকানন্দের রী 'বামকুষ্জ মিপন” সন্ত্বন্ধেই বলিতেছি। 

পরমহংস শ্ডুমলিককে বলিয়াছিরেন 4. ৮ এটা যেন মনে থাকে 

যে তোমার মানরজন্মের উদেহ্থা ঈশ্বর লাভ? হাসপাতাপ ডিল্পেন্পারি 
কর! নয়। * ৪ দঈশ্বরই বন্ত আর সব অবস্ত; তাকে লাভ হইলে 

আবার বোধহয় তিনিই কর্ধী আর আমরা অক্ৰা। তবে কেন 

তাকে ছেড়ে নান৷ কাজ বাড়িয়ে মরি? তকে লাভহলে তার ইচ্ছার 

আনেক হাসপাতাল ডিম্পেন্সারি হইতে পারে! কথামত ২ম ভগ 

& বিবেকানন্দের অভিধানে তাক্ষণের প্রতিশব্দ ছিল “ছুট পুকুত"। তিনি 
খান্ত্রাজী শিষ্যের নিকট পত্রে লিখিরাছেন “দুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজের প্রত্যেক. 
খুটিনাটি বিষয়ে এত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল-?+. হাছেই | 
তে লগ লন মাহ, এখন কট পাচ্ছে 1. পাব ১ম ডা ৪ চা... 



১২ রামকক বৰেকানন্দ প্রসঙ্গ । 
সপ সস্মিিসসি 

১২৭ পৃঃ। পরস্ধ বিবেকানন্দ করিগ্েন রামকৃষ। 'মিশন' (মিশন 

শকট|ও লক্ষেতর বিষয়), যাহাতে প্রধানতঃ “হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি*র 

কার্ধ/ই হইতেছে । এই “মিশন” শ্রী্ানদের অনুকরণে অনেকট। যুক্ষি- 

ফৌজের ধরণে স্থাপিত--বদিও বহ্িমবাবুর “আনন্দ-মঠের'ও যেন কিছু 

সাৃশ্ঠ দেখা যায়। উদ্দেশ্ত খুবই মহত, সন্দেহ নাই ? কিন্তু কার্ধাতঃ ইহার 

দ্বার সামাঞ্জিক অনিষ্ট এই হইতেছে যে, অপরিণতবয়স্ক বালকগণ মাত। 

পিত। ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সমাজকে ছূর্বাল করিতেছে। ইংরেজী 

একট। কথা আছে--008%1৮ 0808 9 00226 : আগে স্বগৃহের 

ভান দূর কর-_তারপর পরোপকার করিও । পরন্ত আমি জানি, যে 
ছেলেটিকে বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন মনে করিয়! কষ্টেস্ষ্টে পিতা লেখাপড়া 

শিখাইতেছিলেন, যে বিবাহ করিয়। বংশধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে 

ভাবিয়া পিতাম!ত! ভরদা। করিতেছিলেন--সে রামকষ্খ মিশনে যোগ 

দিপ্লা ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়! বৃদ্ধ পিতামাতার হাদয়ে দারুণ ব্যথা 

দিয়া গেল!! ধাহার। পুরাণে কৃতবোধের উপাখ্যান পড়িকাছেন-- 

তাহার! অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে যোগধাগ তপন্তাদি অপেক্ষাও মাতাপিতা 

প্রভৃতি গুরুজনের সেব। শ্তশ্রাষ। দ্বারা! আধ্যাত্মিক মমাধিকউন্নতি সাধিত 

হয়। গৃহস্থ 'আপনার কর্তব্য করিয়া! অবশ্তই সাধ্যান্ুসারে পরের 

উপকার-_-সমাজের ভিতসাধন করিবেন; এবং আমাদের লমাজবন্ধন 

যে ভাবে কর! হইয়াছে, তাহাতে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি শ্বতঃই 

হইয়া থাকে । ছেলে জন্মিল, জনক জননীর ন্যায় জ্ঞাতিদেরএ জননাশৌচ 

হইল) পিতা! মরিলেন। পুত্রের স্তাঁর জ্ঞাতিদেরও মৃত্তাশৌচ হইল 

চন ব€নাদি করুন আর নাই করুন। ক্তাতিগোঠ়ীর কেহ মরিলে 

| সকলে মিলিয়! বহন করিয়া শবদেহ শ্ুশানে লইয়] দাংকর। হয়-_শ্রান্ধ 

_ সফলে সহায় করিয়া, কার্য) সম্পাদন করে। তখন বৈষয়িক বিবাদ 

 বিমংবাদ খাকিলেও এ মব ভুলিয একে অন্তের সাহাধে) রড হয়। 



দ্বিতীয় পরিশি্--ক | ১২৭ 
সিসি সি 

এ কেবল ভ্ঞাতির মধ্যেই যে তাহা! নয়) ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সকলের 
মধ্যেই আপদ্বিপদে পরম্পরের মহায়ত। করা সমান্ধের লোকের একট! 

কর্তব) মধে। পরিগণিত। তবে এখন জমশঃ ধর্মলোপ বশতঃ সমাজ 

পদ্ধতির ব)ত)য় ঘটাতে কিঞ্চিং অন্তথাভাব দেখ! যাইতেছে [ 

অতএব দেখা গেল, পরোপকার আমাদের সমাজের মজ্জাগভ ভাব-_ 

সে ভাব বঞ্ধিত করিতে গেলে ধর্মভাব যাহাতে বাড়ে--শাস্ত্রে বিশ্বীস, 

পিআ্রাদি গুরুজনে ভক্তি, সদাচার পরিপালন ইত্যাদি ঘাতাতে পূর্বের স্তায় 

হয়-_-তদর্ধে যত্ব করাই স্বধন্ম পরায়ণ সমাজঠিটৈষী বক মাতেরই কর্তন) 

রামকষ মিশনের দ্বারা তাহ হইতেছে কি? বরং অনধিকারে দর়|।ন গ্রহণ 

অথবা বিবাহ লা করিয়। আশ্রমবিরোধী আচরণ হত]দি দ্বার সমাজের 

অনিষ্টই লাধিত হহতেছে। মিশনের যুবকদলের অনেককেই চ। চুরুট 

মত্ভ্ত মাংস ইত)াদি ব্রহগচর্য।বিরুদ্ধ জিনিসের উপভোগ করিতে দেখিয়া 
উহাদের জীবনের পরিণাম শুভ হইবে কিনা তথ্বিষয়ে সন্দেহ জম্মে। 

দুর্ভিক্ষ জগগ্/বন মহামারী ইত]াদি বিশেষ বিশেষ সময়ে মিশনের 

ঘারা উপকার যথেষ্ট হইয়াছে; এসকল নৈমিত্তিক উপদ্রবের সময়ে 

বাহাতে আপামর সকলেই পরম্পর সহান্ভূতি দেখাইয়। যথাসস্তব সহায়তা 

করিতে প্রস্তুত হয় তজ্জন্য সমাজের লোকদিগকে প্রন্থত করা উচিত। 

তজ্জন্ত একট| “মিশন” করিয়া তাহাতে বুধকদিগকে আপনাপন মমাঞ্জের 

ও পরিবারের ক্রোড় হইতে আকর্ষণ করিয়। আনিতে হইবে ইহার ফোন 

অর্থ নাই; এবার উত্তর বঙ্গে জলগ্লাবনে যেভাবে লোক-সাধারণ সহারত! 

করিয়াছে_-তাছাতেই বুঝা যাইতেছে যে একটা 'মশন+ এতদর্ষে অনা* 

ৰন্থক | * সর্বসাধারণের বিশ্বাসতাজন একজন মাত্র মহ প্রাণ ব্ক্ষি-- 

তিনি অঙ্বিনীকুষার দত্ইই হউন বা ভার এফুলচনজই হউন-ৃশ 

* ব্রং রামকুষ্মিশন এবার ( ১৩২৯ সালে ) সুনানও রাখিতে পারে নাই। 

সম্পাদক “ইংলিশম্যন” পত্রিকায় বে পত্র ছাগাইয়াছেন তাহাতে: ক; 
নিশনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন । 



১২৮ বাম বিবেকানদ। গ্রঙ্গ | 
স্পন্সর 

ধিপৎকাঞ্জে দাড়ীইলেই তাহার পার্থ আমি শতদহতর ব্যক্তি সাহাধ্ার্থ 

দারমান হইযে:ত্জ্জন্ত কায়েমী ব্যবস্থার-মিশন হত্]াদির--কোনও 

প্রয়োজন নাই । ্ 

বন্তততঃ বিবেকানন্দ ধর্প্রচারক অপেক্ষা রাজনীতির প্রচার কার্্যের 

সমধিক উপধুক্ত ছিলেন--সে দিকে কিছুটা কাজও তিনি করিয়াছেন বলা 

যায়। তাহার প্ররুতিতে সাত্িকতা অপেক্ষা রাঙজসিকতাই প্রবল 

ছিল; ইহার প্রমাণ স্বরূপ তদীয় জীবনচরিত, পত্রাবলী ও বন্ুতা 

হইতে অনেক কথ। উদ্ধত করিগ্না দেখান যাইতে পারে-_কিন্কু তাহা 

হইলে প্রবন্ধ অতি বিস্বৃত হইয়া পড়ে। কৌতুহলী পাঠক “সাছিত)” 

পত্রে ততসন্বন্বীয় প্রবন্ধাবলী * পড়িয়া দেখিতে পারেন । 

দ্বামী বিবেকানন্দের পরে যাহাদের নাম ৬রামকুঞ্। পরমহংলের 

মাহায্বাথযাপনকারিগণের মধ্যে গ্রহণ, তন্মধ্যে শ্রীরাম কথামৃত' 

গগ্থের লেখক গুপ্তনামা 'গ্রম--” সর্বাদৌ উল্লেখ যোগা। 

 কথামুতকার শ্রীম-_মহাশয় শুনিয়াছি একলন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত 
ব্যক্তি । কিন্তু তিনি যে একজন চতুর চূড়ামণি তাহা এই কথামৃত্তের 

প্রকাশপদ্ধতি হুহতেই অগ্ুমিত হইতেছে । তিনি ১৮৮১ কি ৮২ 

খুষ্টানে ৬রামরৃষ্ণ পরমহংসকে দেখেন ও তদবধি তাহার সঙ্গে ঘখনই 

একত্র হইতেন তখনই যাহ! যাহা দেখিতেন বা শুনিতেন নোট করিস 

ক্াধিতেন । তিনি এই কণা নিজগ্রন্থেই বলিগ্লাছেন। প্রথম হইতেই 

৮রামকক্ণ যে একজন অবতার বিশেষ তাহাও বুবিয়াছিলেন এবং তাহার 

কথাগুনিও যে অমৃতবৎ লোকের প্রিয় ও হিতজনক ইহাও 

৯৯ সত সিতা সি সী জি 

৮ ০.০ উপ ২ পিন 

_ * সাহিত্য ৯৩২*সফান্তন চৈত্র যুগ্রসংখ্যা। ১৩২৮ হজ হইনে 

প্রাবণসংখ্য। ( এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ )[ শ্রাবণ সংখ্যা 
গ্রতিবাদ আছে, তাহার উত্ুর এ সালেরই (১৩২৮ ) পৌধ সংখ্যায় ( এই 

 শরদ্থের প্রথম পরিশি্--খ ভে)রইব্য। 



দ্বিতীয় পরিশিু-_ক। ১২৯ 
৯০৯ পির লাস ঈসা পা পাটি পাটি রা শিলা পোপ সিসবিসিীদ 

হৃদয়গ্গম করিয়াছিলেন_-নতুবা। নোট করিবেনইবা কেন? এন্লে 

লক্ষের বিষয় 'এই যে। পরমহংদের জীবতকালে যদিও অনেকে তাছার 

উক্তি ইত)াদি প্রকাশ করিয়াছিলেন।_-এই শ্রীম_মহাশয় তাহার সঞ্চিত 

অমুতভাগ্ গুণধনের স্তায় অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন । যদি তখন তিনি 

কথামু্ত প্রকাশিত করিতে আরন্ত করিতেন--একদিনের ঘটন পরদিন 

বাঁ কিছুদিন পরে কোন পর্রিফায় মুদ্রিত করিতেন, তাহ। হইলে অমৃত- 

পিপাস্থ আমরা অনেকে ৬পরমহংসের সান্সধ্যলাভে লোলুপ হইয়! 
দক্ষিণেশ্বর ইত্যাদিতে গমন করিতাম-ভক্তমংঘ)। অতিশয় বদ্ধ পাইত | 

এদিকে হারা কিঞ্চিৎ চক্ষুমান্-বিন! পরীক্ষায় কোনও কিছু গ্রহণ 

করিতে নারাজ, তারাও একটু নাড়াচাড়া করিয়। দেখিতেন কথাগুপিতে 

সত্য কি পরিমণ আছে_যেমন এই লেখক পণ্ডিত শামুক শশধর 

তর্কচুড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া “চাপরাশ” সম্বন্ধীয় কথার 
তথ্যানর9্গ করিতে পারিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রামক্ফ 
বলিয়াছেন--“আর একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম জয় যুখুবে) 

জপ করছে বত্ব অন্তমনন্ধ । ভথন কাছে গিয়ে ছুই চাপড় দিলাম ।” 

কথামুত ২য় ভাগ ১ম থও ওয় পৃষ্ঠা )। 

এহ কথা ১৮৮২।১৮ই অক্টোবর তারিখের । ইছার কিছুদিন 

পরেই যদি এট! প্রকাশিত হইত, অনুসন্ধিতস্থ পাঠক ব্যাপারটা ঠিক্ কিনা 

“জয় মুখুযোগকে জিজ্ঞানা কাঁরতেন। কেলনা তখনও “জয় নুগুষে)” 

প্রীবিত ছিলেন । হদানীং যে সকল ব্যক্কি ইহা পাঠ করেন এবং 
জয় মুখুষে)শকেও চিনিতেন, তাহারা «টা অসস্তব মনে করেন। জয় 
মুখুষ্যে বরাহনগরের ঘাটেই বাকেনজপ করিতে যাইবেন? আর তাহাকে 
চাগড় মারিয়া! কেহ যে আন্ত শরীরে পার গাইতে পারিয়াছে--এট! 
নিতান্তই অসম্ভাব বলিয়! মনে হয়। 

কাশি পপি পপ? পপ 

& তথ্যাহমন্ধানার্ঘ ০ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পু রাঙ্গা শ্রীযুক্ত 
( ইদানীং স্বগ্ত ) প্যারীমোহন সুখ্যোপাধ্যায় বাাছিককে চিঠি লিখিয়াডিলাম | 

৪) 



৯৩৬ | বাম ববেকাননা প্রলঙ্গ। 
৯ পািপািপাস্মিস্উিএসসিসছি প্খলাসিশিনস সিস্ট পি লা পো. পি পিসি ছল সী নতি হিপ ছিল ৯ স্পা স্পা সপ সপ অপি সত স্পা ওত বনপা এসি পো পিষ্ট লোন লী এত তাস শি পাপ পো কাজি 

তার পর যাহা তিনি *পরমহংগের মৃতু/র পরে প্রকাশিত করিতে- 

ছেন তাহাঁও তারিখওয়ারি ধারাবাহিকরূপে করিতেছেন না। প্রথম 

ভাগের (দ্বাদশ থণ্ডে ) ১৮৮৪ অবের কথ। আছে--মাবার ২য় ভাগের 

( প্রথম খণ্ডে) ১৮৮২ অবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ । ইহাতে 

তিনি নিজের হাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা রাখিয়াছেন, প্রয়োজন মতে নূতন 

নৃতন কথাও আবিভূতি হইতে পারে__এহরূপহ ধারণ] জন্মে । 

অপিচ সর্বাদো বখন কথানৃত কোনও কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত 

হয় তখন গ্রন্থকার সাবধানতা অবনম্বন করিয়াছিলেন_রামক্ষণকে অবতার- 

রূপে দেখাইবার তেমন প্রয়াস করবেন নাই । এমন কি গ্রন্থকার যগন 

প্রথম কথামূত পুশ্তকাকারে ছ:পাইপ্পেন তখনও যথেষ্ট সাবধানই ছিলেন । 

প্রথম ভাগের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশ কালে, গ্রথম সংস্ষংণের ও বৎসর পরে 

(১৩১৪ অব), ভূমিকার সাহসপূর্বক পিখিলেন_-"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 

উরনুখে বলিয়াছেন যে তাহাকে চিতা করিলেই হইবে, আর কিছু করিতে 

হইবে না। তিনি জগতের আদর্শ, তাহাকে চিন্তা করাই মুখ্যমাধন | 

আর সাধন যদ্দি দরকার হয়, তিনিই সমস্ত করাইয়া! লইবেন।* আবার 

৪র্ঘ ভাগের প্রকাশ কালে (১৩১৬ বঙ্গানে ) “পূজা ও নিবেদন” 

ঈর্ঘক ভূমিকায় লিখিয়াছেন “ভক্তদের জন্ট এবারে একটি বিশেষ 

শুভসংবাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন_-“ম1 ! এখানে যারা আন্তরিক 

টানে আসবে তার! যেন সিদ্ধ হয় । [২২২ পৃষ্ঠা ] এই শুভ অঙ্গীকার 

বাম তক্তদের যেন শ্মরণ থাকে ।” 
পাপ উপ পাশাপাশি পপি 

উত্তরে ডিনি লিখিয়াছেন-_*জামার ৬রামকৃ্চ পরমহংমের সহিত আলাপ 

ছিল। তিন একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিন্বা বুঝিতে পারি নাই। বর; 

তাহার সম্বন্ধে দক্ষিণেস্থরে যে সকল কথা শুনিয্ভাছিলাম তাহাতে তাহার উপর 

বিশেষ শ্রদ্ধ। হয় নাই। ভ্রামার পিতা সপ্বন্ধে তিনি বা অপর কেহ কোনও 

কথা বলিলে তাহাতে আমি ্ বা দুঃখিত হই না-ঠাহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর: 

স্বরূপ দেখিতাম 1. 



হিতীয় পরিশিষ্ট | ১৩১ 
পাতি 

আপাত উস সস সপাস্িস্পিস্পিস্পিস্িসিত সপ পপি পা্পিসপিসিত সা না ৯৯িপাসপা সি সস সপ সপিস্পিস্লি সপ 

এই বামী অবশ্রনঠ গ্রন্থংর পরমহংসের জীবদ্দশায় শুনিয়াছিলেন__ 

তখন প্রকাশ করিলে এতদিনে অনেকেই যে সিদ্ধ হইয়। যাইত! সিল্ধ 

হইবার «হ সোজা উপায়ট। এতদিনের পর গ্রন্থকার প্রচার করিলেন--- 

ইহাই পরম আক্ষেপের বিষয়! ! 

কি জানি, কেহ এই *কথামূতে? অবিশ্বাম করে, তাই এই ধর্থ ভাগের 

(ইহাই আপাততঃ শেষ ভাগ) দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩২১ গালে), 

সপ্তদশ বর্ষ পূর্বেকার শ্রীশ্রীঠমার আশির্বাদ ছাপাইয়াছেন। মা লিখিয়ু- 

ছেন “বাব[গ্রীবন-__তাছার নিকট যাহ! শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্যা। 

ইহাতে তোমার কোনও ভয় নাই । এক সময় তিনিই তোমার কাছে 

এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে আবশ্যক মত তিনি প্রকাশ 

কবাহতেছেন। এ সকল কথা বাক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে 

নাই জানিবে। তোমার নিকট বে সমস্ত তাহার কথ! আছে তাহ। 

সবই সভা । একদিন তোষার সু. শুনি আমার বোধ হইল তিনিই 

এ সমস্ত কথা বলিতেছেন | ১১») ২১শে আযাঢ় ১৩০৪৮ 

এতদিন পরে এই প্সাফাই* উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজনেই বেধ 

হইতেছে, সন্দেহের বিশে কারণ থাকিতে পারে। “ক্থাবৃড' আহন্ত 

ধারা পাঠ করিয়াছেন, তারা কিট কদাপি *শ্রী্৬মাগকে (অর্থাৎ পরম- 

হংসঙ্দেবের পরীকে ) তী সকল 'কথা,র মধ্যে উপস্থিত দেখিয়াছেন কিন! 

সন্দেহ, অথচ তাহার কাছ হইতে সংটি,ফকেট গ্রহণ কর! হইয়াছে !! 

পরস্ত পূর্বেই বলিয়াছি, কথানৃতের এই গুপ্তনাম। গ্লেগক একজন 

নুচতুর ব্যক-- অথচ সুশিক্ষতও বটেন; তিনি গ্রন্থে পরমহংসের ভ।বার 

যথাসন্তব অহ্করণ করিয়া এবং কথোপকথন নাটকের রীতিতে লাজাইয়! 
বেশ স্বাভাবিকতাভাস প্রদর্শন করিয়াছেন-_ইহাতে পাঠকের চিপ্ত 

আৰু ও বিমুগ্ধ হয়--অনূতে অনৃতের হলাহল কিঞিং মিশ্রিত আছে 

কিন। মোহবশ তাহ বিচার করিয়। দেখিবার সামর্থ)ও লোপ পা 



১৩২ রামু বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ! 
লে তি পরি (এ তা তি পি লরি তসিতিসছি ি কস্ি ঠসি পাপা তিতা তা পো পোলা লি পাস রিপা ছি রি 

বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ যুনক পাঠকের পক্ষে । গ্রন্থকার যতই দেখিতেছে 

তাহার কথাযৃত লোকে বেশ আগ্রহ সহকারে ও অবিচারে ও 

করিতেছে-৩ততই সাহসও পাইতেছেন, ক্রমশঃ অবভারত খপ; 

মাত্রা বাড়াইতেছেন।1 

কথামুত্তকাঁর তবুও অনেকটা! রহিয়৷ সহিয়া এবং সাবধানতা অব 

করিয়া কথা বলিয়াছেন 7 বিস্ত ্রীত্রীরামরৃ্ণ লীলাপ্রদগ লেখক একের 

$বেপরোয়া,__যাহা খুশী লিখিয়া গ্রন্থ বাড়াহয়াছেন-তথ্যামুসন্ধা? 

ধার যে বিশেষ ধারেন নাই, প্তিত শশধর তর্বচুড়ামণি ব্ষিয়ক পৃ 

উল্লেখিত কথ! হইতেই ভাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাম দে? 

অবতারত্ব খ্যাপনই তাহার গ্রচ্থের প্রতিপাগ্ঠ ব্ষিয়-_এবং তাহা করি 

গিয়। জুগুগ্িত বিষয়ের উল্লেগ করিতেও ছাড়েন নাই-ঘথা রাম? 

কর্তৃক গুরুর নিন্দাবাদ। রাম়রু্জকে অবতার বাঁপাহতে হইবে 

দীক্ষাগ্ুরু ভোতাপুরী, উত্তর সাধিকা ব্রাঙ্মণী_ইহাদিগকে পর্যন্ত থা 

করতে হইবে--পণ্ডিত শশধর ইত্ানি তো পরের কথা! বিবেকবু 

রিশি ব্যক্তি যে এরূপ কথায় রামকৃষ্ের উপরেও বিরক্ত হই 

পারেন--এ বোধও এই 'লীলাপ্রসঙ্গ' কারের নাই । আমার তো বোধ 

এইন্ুপ লেখার দ্বারা রাঁমক্ষ পরমহংম্র যশোভাতি মলিন হইয়াছে 

গোড়ার যাই কেন মনে করুননা। 

তারপর রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় এই অভিনব অবতারের প্রচারক 

কেবল যে পুস্তক লিখিয়াহ ক্ষান্ত বহিয়াছেন_এমন নহে, নানা: 

উদ্ভট ছবিও ছাপাইয়াছেন ; ফেরিওয়াল)রতো। অভাব নাই-_নান স্থা 

মিশন" বা সেবাশ্রম রহিয়াছে, উহাদের প্রধান কধ্য এ সকল বি 

শ কথামৃত রচয়িতার অস্তধ্যামিত্ব গুণও আছে, ষথা-_“মণি চুপ কা 

ভাবিতেছেন, ঠাকুর “ৃধ্যোদয়ের নৃত্য” আর “অচীনে গাছ? এই সব ও 

যা বল্লেন, এরই নাম কি অবতার? এবই নাম কি নরলীল। 1? ঠাকুর 

অবতার?" ইত্যাদি । 
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তা এ যাঁবং রী কি মহাদেব প্রভৃতির যে সব ছি ডিজাইন 

করা হইয়াছে--তাহা তাহাদের লীলা বিশেষ অবলম্বনে--যেমন কালীস়্- 

দমন বা] মদনভন্ম । এমন কি শ্রচৈতন্-সম্প্রদায়ও গৌরালের জীবনের 

ঘটনাবিশেষ অবলম্বনে ছবি প্রকাশ করিয়াছেন_যষেমন নগর-সংবীর্থন, 

অথবা সার্বভৌম নিকটে বড় ভূজযুত্তি প্রকাশ। পরন্ত এই রামকুষ্চ- 

সম্প্রনায় সঙ্গতি অঙঙ্গতি এ সকলের ধার বড় ধারেন না--পরমহংলমের 

(কোনও জীবনচরিত বা 'লীলা+প্রসঙ্গে যে বিষয়ের কোনও উল্লেখ 

দেখিতে পাওয়া যায় না-_তাহা ছবিতে প্রকটিত করা হইয়াছে। তাঁদশ 

একটি ছবির বর্ণনা দিতেছি-_ইহ। স্ুবহুষ্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । 

রামক্ষ যোগার অবস্থায় বসিয়া আছেন, উপরে ওকারছ্েদ করিয়! 

হরজাদ্বিলা িনী শ্রীক্রীগ্যামামৃতি বিরাজমান ) ভাবটি আত ছন্দর সন্দেহ 
নাহ, কেননা! হছাহ রামক্কষের ধোয়হুগ্তি। কিছু তাহার দুই দিকে 

চারিটি মু্তি আছেন--একদিকে শ্রী ও ভগবতী (পাব্বতা) অপর 
দিকে রাধিকা ও মহাদেব । কুষের বামহস্ত এবং রাধার দক্ষিণ হস্ত 

রামকৃষের মন্তকে সংদ্থাপিত) ভগবতী * কৃষ্ণের পেছনে দীড়াইয় 

স্বীয় হ্ত তাহার বাছুনুলে রাখিয়াছেন--এবং মহাদেব রাধার পশ্চাছ্ছাগে 

থ।কিয়া তাহার [ জ্থাৎ রাধার] বাহ্দূল ছুইটি আকড়াহ্য়া ধরিয়। 

আছেন! 
গ্রথম কথা এই যে যোগের অবস্থায় সাধকের চিত্তবৃত্তি ইষ্টে 

শন্ধলক্ষ) হয়--তথন বন্ধন্তর তাহার ভাবনার ব্ষয়ীভূত হইতেই পারে 

না-কেনন1, তাহা হুহলে লাধক ত্র্টলক্ষ্য হইয়া [বক্ষিওত-চিত্ত হইয়| 

| গু প্রথমত; ত: আমি  তগবতী' কে লক্ষী না ভাবিয়াছিলাম--কিন্ত কোনও 

 ৰষ্কু আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দেন। কেননা, তাহা হইলে নারামণ লঙ্গীর 

অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট হইয়া পড়েন ( নারায়ণের মাথা স্্ীমৃপ্ডির চিবুক 

স্পর্শ করিয়াছে )। 



১৩৫ রামকিষ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 
ভা ািলাপিত 

পড়েন। রামকষখ অবশ্তঠই ওঁকার [ইহা কি শক্তি-বীজ?] ভেদী 

্বীয় ইষ্ট ্ ঠামামুর্তিতে ধানবদ্ধচিত্ত ছিলেন) তখন শ্রীকৃষ্ণ ও গ্রীরাধাকে 

অবশ্যই চিন্তী করেন নাই,_তাহার! তবে অনাহৃতভাবে আলিয়। 

তাহার মাথায় হাত দিয়া কি ধ্যান তাঙ্গাইতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন? 

দ্বিতীয়তঃ, সাধকের মন্তকোপরি তো শিখশকি রহিয়াছেনই-__তাহারা 

আবার তখনই আলিয়া রাধা ও কৃষ্ণের পেছনে দাড়াইলেন কিরূপে? 

তৃতীয়ত; আমাদের দেবীর (বিশেবতঃ ভগবতী) সতীত্বের আদর্শ 
ভাবেই বণিত--লীলাচ্ছলেও অপর পুরুষ-দেবতার গাত্র সংস্পর্শে 
কদাপি আসেন না--এই চিত্রে রাধা ও ভগবতীর এইরূপ বিড়ম্বনা 

প্রকৃত হিন্দুর নিকটে বড়ই আপত্তিজনক ।* অথচ এই ছবি বেশ 

বিকাইঙেছে। এই চিত্রটির নামকরণ হইয়াছে--“নদ্ধিলাভ*; তাহা 

হইলে পরমহংসকে সহজ অবস্থায় চিত্রিত করিয়] তাহার চতুদ্দিকে শান্ত 

বৈষ্ণব গ্রভৃতির উপাঙ্ত সমস্ত দেবদেবীকে--এমন কি খ্রীষ্ট ও মহন্মদকে 

পর্যয্ত-_ দণ্ডায়মান করাইলেই বরং শোভন হইত । 

এ তো! কলিত ছবি; বিবেকানন্দের ীবনচরিতে আছে, 

আবাল তাহার কপালে একটা কাটার দাগ ছিল--গোহাটিতে তাহার 

মৃত্যুর বছর খানিক আগে যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম--এঁ দাগটিও 

লক্ষ্য করিয়াছিলাম! কিস্তু বিবেকানন্দের কোনও ছবিতে এই দাগট। 

দেখা যায় না। এই নামান্ত বিষয় হইতেই এতৎসম্প্রনায়ের বেশ 

পরিচয় পাওয়া ষায়। & 

ইঙ্ছাদের বিশেষ পরিচয় *স!হিত।্পত্রে অনীক্প প্রবন্ধাবলী 

প্রকাশিত হইবার সময়েও পাওয়া গিয়াছে । উক্ত প্রবন্ধগুলিতে 

আমি নিজের বক্তবা বখাসস্তভব সাবধানে বলিয়াছি--সমন্ত কথাই 

এই ছবির কল্পনাটি বিলাতী ঢংএর ; সাহেবী সমাজে পরস্্রীকে বগল- 
দাবা! করাটা নাকি শিষ্টাচার সন্ত ! 

পি অসি রি স্শস আপস্িি এ দলা শী পর শরির এ শপ স্পর্শ সর তে পর সর শক লামপরস স্পা শি গ পলা শর পরি শরির পরী ০ পা ৯ ্াস্পিসিি 



দ্িতীয় পরিশিষ্ট--ফ। ১৩৫ 
৮ নী শশী প্স্পিস্িপপশিটী ও পাতা পতি আসি রা তা পা পিস্সিলী পাস সিসিসটিশখি শি পর শির এপ্স পপাস্সিস্লপিশিসপিশ পাটি জি 

পরমহংসদেবের তথা স্বামী বিধেকানন্দের জীবনচরিত প্রভৃতি এ 

সম্প্রদায়ের লিখিত ও প্রচারিত গ্রন্থ হইতে স্থলবিশেষের নির্দেশ ত্রমে 

প্রমাণিত করিয়াছি। ইহাদের পক্ষ হইতে যেসব প্রতিবাদ হইয়াছিল 
স্তাহাতে যুক্তিতর্কের ভাগ অতি কমই ছিল--ছিল প্রভৃতপরিমাণে 

বিদ্রপ ব্যঙ্গ ও গালাগালি! “সাহিত্যপত্রে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত 

হওয়াতে, খী পত্র বয়কট করার চেষ্টাও হ্টয়াছিল! 'লাহিত্যের' 

সম্পাদক মভাশয়ও। “আলোচনা! ও বিচারের উদ্দেশে আমার প্রবন্ধ)বলী 

ছাপাইয়ছিলেন ; পরস্থ ভিনি হতাশ হইয়া বলিয়াছেন, প্রতিবাদের 

ভঙ্গী দেখিয়া, গালাগালির বহর বুঝিয়া, সাহিত)কে বয়কট করিবার 

আলোড়ন শুনিয়। বুঝিলাম, তাহ! হইবার নহে । অতএব .*. --র 

অশেব পরিশ্রমজাত এই সংগ্রহ থাকুক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় সঞ্চিত। যণি 

আবার ভ্রীবন হয়-মাবার মানুষ দেখা দেয়। তখন প্রকৃত উত্তর 

পাইব।* ইত্যাদি (সাহিত্য শ্রাবণ ১৩২৮-৩১৮ পৃষ্ঠা ) 

ফললকথ। এই সম্প্রদায়ে প্রকৃত জ্ঞানী শান্্াভিজ্ত লোকের ণুবই 

অভাব, অথচ গোড়ামি যথেট আছে। এদিকে নামে সন্ন্যাসী হইলেও 

চালচরিত্রে আহারাদিতে বিলামী ) ব্রহ্গচর্ষে)ও চা চুকুট চলে) এইরূপ 

আদর্শে এদেশের তব্বপিপান্থ লোক কখনও আকৃষ্ট হইবে না। হবে 

বিলাতে বা আমেরিকায় গিয়। ভিম্মুধর্শের দু'একটা আধ্যাত্মিক কথা * 

শুনাইয়! ছুচারজন সাহেব বিবি চেলা করিলে এক শ্রেণীর লোকের 
পা পরী ৯১ অপি 

শাাশিিশ্পাপীটীশাশিশীটি তি পপ সত তাত এপি পপি পি ক পিসিপ। 

& আমেরিকার বভবর্ধ বেদান্ত (1) প্রচার করিয়া প্রত্যাবৃত কোনও 

“আনন্গগকে জনৈক বেদান্বিৎ পঞিিত জিদ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আপনি 

বেদাস্তের কোন্ কোন্ প্রস্থ পাঠ করিয়াছেন এবং উপদেশই বাকি ছেন 1 

তরে & ব্ক্তি বলিয়াছিলেন__“এই-_ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির অম্মবদি 

চঃএকখানি বই পড়িয়াছি_আর 'ঠাকুর? (অথাৎ রামকৃষ্ণ) যাহা বলিয়া 

গিয়াছেন তাই বেদ তাই বেদান্ত | আমর! তাই প্রচার করি? ইহাব 

উপব টাক! জনাবন্তক | | ৯ 



১৩৩ রামরুষ্খ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
পাশপাশি প্পিপস্পিপসিপা স্পট 

নিকট বাহবা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই,_-পরন্ধ প্রকৃত সমাজহিতৈষী 
কখনও ইহাতে ভূলিবেন না। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে পরমহংসদেবের অথবা স্বামী 

বিবেকানন্দ কিংব। তৎসম্প্রদায়ের দোযোদবাউনমাত্র করিবার জন্ 

এরূপ প্রবন্ধ প্রচার করিতে অধ্যবসায়ী হই নাই--পরস্ত এই সম্প্রদায়ের 

দ্বার আমাদের মনাতন বর্ণাশ্রমধর্মের বিরুদ্ধভাব প্রচারিত হইতেছে, 

তাই সমাজের জনগণের সাবধানতা বিধানার্থ এই প্রয়াস । কলির 

প্রাবল্যবশতঃ এতাদৃশ আরো ছুই চারিটি সম্প্রদায় এই বল্লীয় সমাজে 

দেখা দিয়াছে; তবে এই রামকৃষ্ণ-মপ্প্রনায়ের স্তায় গুলি এখনও তেমন 

বিস্তারল্লাভ করিতে পারে নাই । আশাকরি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়। 

সমাজ হিতৈষিগণ এসব অভিনব সম্প্রদায় কি ভাবে কতদূর অনিষ্টসাধন 

করিতেছে তাতা সমাক অবধারণপুর্ধক সাবধান হইবেন--এবং 

ধথ/সম্ভব এই গুলির প্রশ্রয় দানে সব্বথা বিরত থাকবেন । 

বন্বণাদেব বর্ণাশ্রমধর্থের কল্যাণবিধান করুন এহং তরর্ধে 

আমাদিগকেও সামর্থ) প্রদান করুন। 

ভ্িত্তীল্ল সল্লিষ্পিন 

থ। “/রামরুঞ্জ পরমহংম ও তদীয় সম্প্রদায়” 
প্রবন্ধের প্রতিবাদের সমালোচন! । 

( পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিস্কর কাব্যব্যাকরণ-ম্যায়তীর্থ ) 
বিগত ১৮৪৪ শকের মাঘসংখ্যক 'ব্রাঙ্মণপমাজ+ পরে মহামহ্থো- 

পাধ্যার় পণ্ডিত শ্রীতুক পন্দনাথ ভ্টাচার্য) বিস্তাবিনোদ লিখিত “৮রামকূফঃ 
পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায*শীর্যক কটি প্রবন্ধ* প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত 
ভাগবতচজ্জ ভট্টাচার্য) নামধেয় ভ্বনৈক ব্রাঙ্গণ ইহার প্রতিবাদ করিয়া 

দ্বিতীয় পরিশি্--ক জষ্টব্য। 



বিতীয় পরিশি্ই-খ। ১৩৭ 
পা পল এপ্শপিসিপিসিপা সপ শপ সির পি সিক্স 

4 পাপা শা. পাপ পীমপিস্পিপসপিসিত সিল সা গঈ পি পচ ক ৮ লক পরি শি টিপি পাস পি 

বিগত ষ্ঠ সংগার *ব্রাঙ্গণসমাঞ্জে* এঝ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিগ্াছেন | 

ইহ] পাঠ করিয়া ছুঃখিত হইলাম । তিনিই লিখিয়াছেন যে রামরুঞ্চ 

সম্প্রদায়ের আচরণে সদাচার ও ব্ণাশ্রম ধর্মে কিছু কিছু আঘাত 

গড়িতেছে। তবে তিনি “কিছু কিছু” বনিয়াছেন--মামরা তাহা! মনে 

করি না। প্রকাশ্য শত্রু (ব্রাহ্ম বা শ্রীষ্টিয়ান) বরং তাল কিন্তু 

হিন্ুনমাজের গণ্ভীর ভিতর থাকিয়। ঠাড়িধর্ধ ছুতমার্গ বলিয়া গাস্তাথাস্থ 

্প্াম্পশ্য বিটার না করা, অনধিকারীর ব্ন্ষচর্য। বা সন্গাস গ্রহণ 

বর", আচার ধর্মের বিরুদ্ধে বর্দতাদি দেওয়া, সর্বোপরি বাক্ষণবিত্ 

এবং পণ্ডিত ও পাগ্ডিতো অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা ইত্যাদি চেত 

রামকট সম্প্রনায় আর্ধানমাজীদের ন্যায় সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট 

করিতেছে । এতদিন এই সম্প্রদায় বিষয়ে সাধারণ ব্রাঙ্থাপপঙ্ডিত-সমাত 

অনভিজ্ঞ ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বক্ততাঁদির অথবা রামকুষকথামৃত 

লীলা প্রসঙ্গাদির ত্রার্মণপগ্ডেতগণ বড় একট। কিছু খোঁজ খবর রাখিয়াছেন 

বলিয়া বোধ হয় না, * নচেৎ এতদিন পঞ্িত মহাঁশয়গণ+তথা 

স্বধ্দুপরায়ণ আচারনিষ্ঠ ব্রাঙ্মণবর্গ-এই সম্প্রদায়ের বিষয়ে এরূপ উদাসীন 

থাকিতেন না| বিছ্াবিনোদ মহাশয় এ সম্প্রদায়ের পুত্বকাদি পাঠ 

করিয়া সনাতন সমাজের পক্ষ হইতে বেবুপ দক্ষতাস€কারে “সাহিত্য 

পত্রে প্রবন্ধাবশী প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন এসং তরী পত্রিকায় প্রকাশিত 

অনেক প্রতিবাদকারীর উত্তর যেক্ধপ অকাট)ভাবে দিয়/ছিলেন, 

তাহাতেই আহ্লাদিত হইয়। বোধ করি 'ত্রাঙ্গণসমাও পথের সম্পাদক 

অর্ধপক শ্রুধুক্ক ভববিভূতি বিগ্তাতুষণ এম্-এ, মহ!শয় পত্রাঙ্মণসমাজের” 
লি 

পেপেপ্পপজপপীপপপপজিল শশা তিশা 

* দৃই্ান্ত স্বরষপ বলিতে পারি সে পৃক্যপাদ পণিত এ্রবৃক শশধর 
র্বচড়ামণি নহাশয়কে উপলক্ষ্য কৰিছা যে "চাপরাশের!) কথ! এতদিন 
চলিরাছিল, তিনি ভাতার খবরই রাখিতেন না। গত ৩৪ বৎসর হইল ঠাঁহার, 

নিকট এ কথা উত্থাপিত হইলে পর তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

নক রি উট কিবলা শি ৮ তপ্ত পিপিপি প শসা পা পক 



5৩৮ বাঁগক্ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
পো সি সি পাস সিসি সপ দি সি পাস সপ 

জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতে অন্থুকোধ করিয়াছিলেন; এবং তৎফলেই 
এই পন্রে রাষকুষজ পরমহংপও 'দীয় সম্প্রদায়” শর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হয়। ইহাতে প্রতিবাদ ভাগবত ভট্টাচার্য) মহাশয় “ব্রাঙ্গগসমাজ” পত্রের 

প্রতিও মন্তব্য গ্রকটন করিতে ছাড়েন নাই । আমাদের বিশ্বাম বর্ণাশ্রম 

বিরোধী এই সম্প্রদাল্পের সম্বন্ধে তথ। প্রকাশ করিয়। বিগ্তাখিনোদমহাশয় 

সমগ্রব্রাঙ্মণসমাজজের তথ। সনাতন ধশ্মবিশ্বাসী সদাচার পরায়ণ হিন্দু মাত্রেরই 

ধ্যবাদের ভাঙন হইয়াছেন । বরং আমরা অন্ররোৌধ করিতেছি। 

বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় তদীয়প্রবন্ধাব্ী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়। 

যাহাতে এই সম্প্রদায়ের প্রক্কৃত তথ্য সমাজে সুপ্রচারিত হয় তদ্ধিষয়ে 

মনোযোগী হউন। 

সাধক সম্প্রদায়ের হারা সনাতন ধর্ম ও সমাজের উপর আঘাত 

পড়িতেছে-_ভাগরত যহাশয় ইহ] স্বীকার করিভেছেন_-তথাপি এতদিন 

কৈ এবিষয়ে তিনি কোনও বাঙ নিষ্পত্তি কোথাও কাঁরয়াছেন বলিয়] 

তো! আমরা অবগত নহি। তিনি বিগ্তাবিনোদ মহাশয়কে যে ভাবে 

লিখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি দে ভাবেও তো প্রবন্ধ লিখিয়া 

পামকফ-বিবেকানন্দ প্রচারিত অভিনব মতের সহিত শাস্ত্রে এক- 

ধাকাত। সাধন করিতে পারিতেন--তাহ! করিয়াছেন কি? আশা করি 

এখন হইতে তাহ! করিবেন--এবং এ সম্প্রদায়ের মুখপত্র উদ্বোধন 

প্রভৃতি পত্রিকায় তাহার মামঞজন্ত বিধায়ক প্রবন্ধ যেন আমরা দেখিতে 

পাই। 

তিনি প্রবন্ধে বলিয়াছেন “আমি রামককক। মিশনের চেল! নই । 

মর] ব্রাঙ্মণের বাকা একেবারে মিথ)! বলিব নাঃ তিনি মিশনের 

চেন না হইলেও তাহার প্রতিবাদের ধরণে বোধা যায়, যে তিনি 

বর্গাশ্রমধন্দ্র বিরোধী দলের আশুভীয় পড়িষাছেন। রামকক মিশনের 

.চেলা নহেন কিন্তু হার দেবের ডক অথচ বর্থাশ্রমধশথানগুরক্ত সদ্- 



দ্বিতীয় পরিশি্ট--খ। ১৩৯ 
পি কি কবি কারক শর্টস সি এ ছি 

ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি, ভাগবত মহাশর কিন্তু সেরূপ নছেন, তিনি একটু 

বেশী চাপা গড়িয়াছেন। মিশনের চেলার মধোও এষন দু একজন এখনও 

আছেন ধারার বর্ণাশ্রম ধর্দে অনুরক্ত।, ভাগবত মহাশয় সেকুপ চেল! 

হইলেও ভাল ছিল, কিন্তু তিনি সেরূপও নহ্েন। তাহার প্রবন্ধ পড়িরা 

বোধ হইতেছে যেন তিনি পিখণ্ডী ভাবে সন্মথে দীড়াইয়াছেন-_পশ্চাতে 
কোনও বর্ণাশ্রমধর্ধ-বিরোধী ধনগ্রয় অবস্থিত হইয়া বিগ্ভাবিনোদ মহ।শয়ের 

প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেছেন! 

তাই বর্ণাশ্রম বিরোধী যাহারা এযাবৎ বিগ্াবিনোদ মহাশয়ের 

গ্রতিবাদ করিয়!ছেন তাহাদের কতকগুলি লক্ষণ আমরা ভাগবত 

মহাশয়ের গ্রবন্ধেও দেখিতেছি ) ক্রমশঃ তাহ! বলিতেছি _ 

(১) যাহ! গ্রকৃত নহে তাহা বলা । যথা, “তান ( পরমতধাসর ) 

কাছে তর্বচুড়ামণি মহাঁশয়ই ছুটিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পরমহংসদেব 

তার কাছে কোন দিন যান নাই ৷ এ কথা প্রকৃত নছে। বিগ্তাবিনোদ 

মহাশয়ের যে প্রবন্ের তিনি গ্রাতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতেই আছে 

“একজনের বাড়ী গিয়া ( তর্কচড়ামণি মতাঁশয তখন ভূধর বাবুর 

বাড়ীতেই ছিলেন ) তাকে চাপরাশ আছে কি না জিজ্ঞাসা কর! 
অস্বাভাবিক ও অতি অভদ্রতা । পরমহ'স তাদৃশ অভদ্র ছিলেন ন11” 

ইত্যাদি € দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ক? ডরষ্টব্য)। সাত) যে প্রনদ্ধ 

বিশ্তাবিনোদ মহাশয় কতৃক প্রথম লিখিত হইয়াছিল, * তাহাতে 

শ্রীধুক তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত তইয়া- 
ছিল; এ পত্রে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে পরমহংসই ভাতা 

নিকটে প্রথম আসিয়াছিলেন--পরে তিনি গিয়াছিলেন । এরূপ মধো 
মধ্যে পরমহংসও তাহার নিকটে আসিতেন, তিনিও পরষহংলের নিকট 

বাইগ্জেন। ্ বে 

এই প্রস্থের প্রথম পরিচ্ছেদ উষ্টব্য। 0 



১৪০ .... বামরু বিবেকা নদ প্রসর্গ । 
শমী, পাটি পিপিপি সি পাতি তা? পপি বাসি রি তপাস্িসছিপারাসিপাসপসসসিসা পো এসসি বিসিসি ৫৯ সস পাস 

(২) দোষ ঢাকিবার জন্য ধাগ্পা দেওয়া। যথা-“মহাপ্রভু যে 

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যবর্ণের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না বলিয়া! বিগ্যা- 

বিনোদ মহাশয় বলিয়াছেন নেটি তাহার ঈলা আলোচনা ন| করিবারই ফল, 

আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে তাহার ভুরি প্রমাণ দেখান যাইবে ।৮ বিগ্ভাবিনোদ 

মহাশয় সাবধানে বলিয়াছেন, "চৈতনযদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও বাড়ীতে 

ভিক্ষা! গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! বোধ হয় না।” ইহার উত্তরে ভাগবত 

মহাশয় স্বীয় প্রতিবাদ সমর্থনার্থ ছু একটা! দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলেই শোভন 

হইত । তাহা তিনি করেন নাই ভববিযাতের অন্য মূলতো বি রা!খয়াছেন | 

শিশির ঘোষ প্রভৃতির আধুনিক গ্রন্থে তো! চৈতন্তগুরু ঈশ্বরপুরীকে 

শূদ্র বলা হইয়াছে--তাদৃশ কোনও গ্রস্থ মহাপ্রভুও ত্রাঙ্গণেতর বর্ণের 

বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া! বর্ণনা থাকিতে পারে, আশ্র্য্য 

কি? কিন্তু তাহারও নির্দেশ কর! উচিত ছিল। 

এইরূপ চাপরাশের কথাও স্বকর্ণে শুনিয়াছে এরূপ লোক এখনও 

আছে বলিয়া এক প্রতিবাদী খুব জ্লোরে বলিয়াছিলেন-_-তারপর এখন 

তো আহ্ব।ন করিলেও সাড়। পাওয়া যাইতেছে না! * 

(৩) চতুর ' বিদ্যাবিনোদ মহাশর সর্বদাহ পরমহংসের 

প্রতি যখোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন--তাহার প্রবন্ধাবশীতে 

একাধকবার একথা ম্প& রহিয়াছে । তথাপি তাহার উপর ধবনেষের 

অভিযোগ” চাপান হইয়াছে; বিদ্বাবিনোদ মহাশয় তদীয় প্রবন্ধের 
ও 

€ ভাগবত মহাশয় প্রকারান্তরে চাপরাশের কথ তুলিয়াছেন কিন্ত "তুমি 
যে ধশ্বপ্রচার করিতেছ, চাপরাশ আছে?” এরূপ জিজ্ঞাসা, আর কথা প্রসঙ্গে 

“ক্তার কাছ থেকে শক্তি না পেলে কিছুই হয় না" এক্ধপ বলা, কি সমান কথা? 

প্রকৃতপক্ষে যে সব কথা হইয়াছিল তাহা ৬ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 

“সাধু দর্শন” গ্রস্থে অথবা ভৎসম্পাদিত “বেদব্যান" পত্রে আছে। বি্যাবিনোদ 
মহাশয় লিখিভ (প্রথম পরিশিই্ ক) প্রবন্ধেও এসব কথা বিস্তারিস্ত আলোচিত 
হইয়াছে। 4 রী 24 | 



দ্বিতীয় পরিশিই"-খ | ১৪১ 

সির কে বা ১
 

শিস বম্সি্টি শিলাস্সদি সিসি পীস ০৯ র্ 

উপসংহারে "দোষে দবাটন!, মাত্র করিবার জন্ত যে প্রবন্ধ লেখেন নাই, 

হাঠা স্পষ্ট বলিয়াছেন, বর্ণাপ্রমধদ্মের বিরুদ্ধতাব প্রচারিত হইতেছে 

দেয় জনসাধারণকে গাবধান করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, 

একথ! বলাসত্বেও_-চালাক করিয়া কোন কারণ ন দর্শাইয়া তাহার 

কথা উড়াইয়! দিয়', প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে সার (1) মংকলন 

পৃবাঁক, 'জগৎপৃজা ব্যক্তিকে 'দদলোট? *স্ামুবিকার গ্রস্ত ৮ [পাচাশী' 
“পথন্রষ্ট) 'অধঃপতিত, ইতাদ ভাষা অভিহিত করিয়াছেন” "এপ 

অযেগ তাহার উপর আনিয়াছেন। এক “সবলোট? ভি আর নব 

বিশেষণ তো! বিগ্ভাঝিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে খুঁিয়া আমরা পাহলাম 

না। বিগ্তাবিনোদ মছাখয় নাভান (0975008) বলিয়াছেন-_-? 

হহার তরজম। হইয়াছে "সামু [বিকরগ্রন্ত' | বিগ্যাবিনোদ মছাশয় কি 

সুন্দরভাবে পরমহংসের কথা লিখিয়াছেন-*শ্রীশ্রীজগদন্বার অপার করুণার 

পাত্র তাহার এহ সাংগারক অভিদ্রহা শগ্গ সরলপ্রন্কৃতির ছেলেটির পা 

পিছলিয়|ছল কিন্তু ঠিনি তাহাকে একেবারে ভুলুষ্ঠিত হইতে দেন নাই-+ 

ভাবেকি/ঞ্চৎ আবধ্াত্িক অবনত ও দোহক ফণা ভোগাহয়া পরিশেষে 

তাহার ক্রোড়ে স্থানদান করিয়া! ছিলেন ৷» (দ্বিতীয় পুরি শষ ক র্টব)1) 

বলি, ইহাতে গরদেষ ভাব? প্রকাশিত হচ্গ কি? “পাপাচারী পথতই 

অধঃপতিত” ইত্যাদি বিশেষণ এরূপ লেখা হইতে আহরণ করাযার কি? 

ফলক থা, এন্সপ "চালাকি? না করিলে ঠো। ব্বিয়টা ঘোরারো। করা দায় 

না-পরমহংঘের প্রতি কট।ক করা হইয়ছে এরূপ না দেখালে 

তে। বিদ্াবিনোদ মহাশয়ের প্রত গালি বর্ষণের সুবিধা হজ না| 

(৪) কোন কিছুর অনুমন্ধান করিয়া দেখার অনামর্থ্য। “হার! 

মহাশয় কেবল ফড়র্ ফড়র্ ক !রে বকে লিনিহ বহার বলিয়া 
১ পি শপীশপিপাস্পি পিপিপি শী ১০ পপ 

* বিগ্যাবিনোদ মহাশয় নাভাস্ মানত বঙরিয়াছেন। াছেন। তরঙ্গ প্রচার ৬লিহ ৬লিযনাথ 

শাস্ত্রী তদীর "নাবু-চরিতে” স্পট ইহা “পীড়া” বলিয়াছেন
। . 



১৪২ রামকুফ বিরেঞানন্দ প্রসঙ্গ | 
স্পাসপিসস্পিস্সির সিসি সপাসিলা শিস পাস অফিস পি লা এক এ তি 

ছিলেন, ভাগবত মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু বি্ভাবিনোদ মহাশয়ের 

প্রবন্ধে আছে-_ইহা শ্বরং কথাযৃতকার ব'লয়াছিলেন। উত্তরপাড়ার 

প্রসিদ্ধ “অয় মুখোপাধাায়কে?” গ্অয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়। 

সাটাফকেট দিয়াছেন *শান্তরসাম্পদ সাব্বিক ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি। নানা- 

কারণে এ বিষয়ের আলোচন। বাড়াইতে চাইন।--কিস্তু ভাগবত মহাশয় 

৬জয়কুষণ মুখোপাধায় (তথা তীয় পু ৬প্যারীমোহন যুখে।পাধ্যায় ) 

সম্বন্ধে যে কিছুই জানেন না, ব1] জানবার চেষ্রাও করেন নাই--ইহাই 

গ্রতীত হইতেছে । 

(৫) বুঝিবাঁর অক্ষমতা । বিগ্যাবিনোদ মহাশয় বলিয়াছিলেন 

এহাসীর পক্ষে জাতিবিচার না থাকিলেও তীাগারা যত্রতত্র ভোজন 

বাঁরয়া আাধাত্সিক পাতিত্যগ্রস্ত হইবেন, এটাও মদাচার অনুমোদিত 

নহে? ভাগবত মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন--“সন্লযাসীর পক্ষে জাতিবিচার 

নাই, একথা বলিলেন, আবার যত্রতর্র ভোজন করিলে পাতিত) জন্মে 

হহাও বলিলেন, ইহার সামহী্ কি?” এস্থলে পাতিতোর পৃর্ধে 

“আধ্যাত্মিক” কথাটি ছাড়িয়া! দিরাই গোল বাঁধাইয়াছেন। “সামাজিক” 

“পাতিত) সর্রঠাপীর নাই-কেননা তাহারা গুহস্থ-সমাজের বাহিরে। 

কিন্তু “আহার শুদ্ধৌ সব্বুদ্ধিঃ” এই বাকের বিষয়ীভূত সঙ্লযালীও বটেন ; 
তাই নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতাবস্থা বজায় রাখিবার জন্ত সন্গ্যাসীও হত্র 

তত্র বা তা খান ন1) তবে নব্য সম্প্রদায়ের “আনন্দ' বর্ণের কথা স্তুপ, 

ইহার! গ্রকূতই “সর্বতন্্-ম্বতন্ত্ | 

(৬) শাস্ত্রের দু'একটা বোল চাল প্রকটন--কিন্ত শান্ত্রত্থে 

অপ্রবেশ । খধিবাক্যে ব ভগবদ্ধাকে)ও অসঙ্গতি আছেঃ অতএব বাদককষেক ০ 

ব। বিবেকানন্দের আচরণে ও কথায় নী থাকিবে কেন? এইরূপ ভাবের 

বশবর্তীহইয়া ভাগবত মহাশয় কতকগুলি শান্ত্রবাকে)র উদ্ধার করিয়াছেন । 

ৃ্ান্তেও তিনি “যামিমাং পুশিতাং বাং প্রব্স্তাবিপশ্চিত:।* ইঞ্যাদি 



ঘিতীয় নিন | ১৪৩ 
কাসিসি্িসিতিস্উ লাস্টিলাসিলা সি পস্চ জাতি পেন্স এ৯ পোস্িপাসিতাসিশা সরাসরি স্িটাসিপাসপিসিলাসসিগা আত সিসির সি সি সি শি ৯৫ আত স্পিন সত সতত সিপিএ সিট পা সিসির আছ অপ 

ভগবদ্ধাঞ্য উদ্ধত করিয়াছেন । সোঁদন নৈহাটি সাহস! গ্ুলনে পৃজ)গাদ 

পওতপ্রবর শ্রীযুক পঞ্চানন তকএত মহাশয় দর্শন শাখার সভাপাঁভ 

রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে 'যামমাং পুশিশং 

বাচম্, ইত্যাদি বাক্যেরকি হুন্দর যৌক্তিকতা প্রদর্শন কারয়াছেন-_ 

ভাগবতমহাশয় তাহ! দেখিহাছেন কি? সে যা হওক) শান্তের নান! স্থলে 

আপাত বিরোধ সচক কথা দগ্ধ হয়, অতএব রামকু্জ বা তত্ন্প্রনায়ের 

কথায় ও কাজে অসামগ্রশ্ত থাকবে, হহা কিযুক্ি? শান্্রেরেও তে। 

আপাত বিরুদ্ধ কথ।র সামঞ্জন্ত (বিধান হতয়া থাকে--ঠঠাঁদের ছু একট! 

পরম্পর বিরুদ্ধ কথার বা আচরণের সামঞ্জ্ঠ ভাগবত মহাশয় দেখাহযেন 

কোথায়? সেটা দেখাইয়া পরে শাস্ত্রের নজর মানা উ1১ত ছিল । 

(৭) বামরুষাাদ সম্বন্ধে অঙ)[ধাদ। ভাগবত মৎ্।শয় প্রবন্ধের 

প্রারন্তে বলিয়াছেন যে “রামহষকে একভন 'অবার বলিয়। সকলে 

স্বাকার না কক়িলেও তিনি যে একজন ছিদ্ধি মাপুরুষ এসঘান্ে বোধ 

হঘ় কাহারও মভবৈধ নাই।” আমর! তো অবতার দূরে থ|কুক 

রামকৃষ্ণ যে একজন 'সিদ্ধ মহাপুরুষ” ছিলেন হহাও সম্যক স্বাকার 

করতে পারি না। *বোধ হয় মতৈধ নাহ” একথা তাহার অু/কিবাদ। 

পূজ/পাদ শ্রীযুরু শশধর' তর্কচূড়ামনি, রাজ! পাারীমোহন, প্রভৃতি 
(বগ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথা নাই বলিলাম ) অনেকেই তে। তাহাকে 

তারুশ মনে করেন নাবিবেকবান্ শান্তরদপা কেহই পরর্পপ মনে 
করিবেন নাঁ। পস্বাধীন কুশলা: দিদ্ধিমন্তঃএটা মস্ত কথ! । 

যে ব্রি পীড়া ভুগিযা, যন্তরণ।র আর্ধনান করিয়া, ড|ক্তার প্রভৃতির 

উথা শিশ্পাদির দীর্ঘকাল চিকিৎদাও সেব। শুশ্রাবার অধীন হইয়া 

অবশেষে মৃত্যমুখে পতিত হইলেন--ঠাহাকে সিদ্ধমহাপুরুষ বলা! এ 
সমরদায়ের গৌঁড়াদের পক্ষে সম্ভব, কিন্ত বিচারশক্তি ধাদের' আছে 

তারা একথা। বলিবেন না-ণনবতায/ বল তো| নিতান্তই হা্বান্পর 



১৪৪ বামরুষ্চ বিবেকানন্দ গ্রসঙ্গ | 
ছিল সালাদ বসির, লো পিপি পাপা পাপা 

বিষয্ন । * শুনিয়াছি পরমহংস নিজেও বলতেন, “অবতারের [ক 

ক্যানসার হয় গ: ?” | 

তারপর বলা হইয়াছে *রামক্ষসম্প্রদীয় মে প্রসার লাভ করিয়াছে 

শত শত মহামহোপাধ্যায়ের চীৎকারেও তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি ঠহবে 

নাঃ কেবল চীৎকার করিয়াই গলাতা্গিবে ৮” “শত শঙ” দুরে থাবুক 

একজন “মহামহোপাধায়ের/ লেখার চোটেইতে। দো'ঘতেছি সম্গ্রণায় 

বিহ্কুন্দ। যাঁদ 'বন্দুমাত্র ক্ষতি না হয় ভবে পনাহিত)? পত্রের পেছনে 

এই মশ্্রদায় লাগিয়াছিল কেন--এবং এই ভাগবত মহাশয়ও'ব্রদ্ষণদমাজ? 

পত্রের বিভীষিকা অন্মহতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? যদ শাবন্দ,মাত 

ক্ষতি” না হয়, তবে এই “প্রতিবাদ” করণার্থে অধযাবসায়হ বা কেন ? 

পাপা ১ পাপী সান্তা ৯৯৫ ৯ পেস পি এছ লা লিলি সিসির পাপ পাচা রা পান এ সা পা ছি সিটিতে সত 

বৃথা চীৎকার কারয়া গ্াভান্গা দূরে থাকুক। এই মহামহোপাধ্যায়ের লেখা 

গড়িয়া অনেকেরই চোখ ফুটিতেছে--এই সন্প্রদায়ও যে ত/হ1 না বুঝিয়াছে 

এমনও মনে হয় না) সে যাহা হউক, ভাগবত মগাশয় মনে রাখিবেন 

গতোর জয় চিরকাল--শহ মিথ] একদিকে আর একটি সত্য একদিকে, 

সতে)র জয় হইবেই | বিগ্যাবিনোদ মহাশয় সেই সহ)পক্ষ আশ্রর করির 

অতুযুকি, অদারোকি, মথঠাবাদ ইত্যাদি নিতাক ভাবে দেখাইয়াছেন। 

গ্রাতবাদী পক্ষ য়ে সব লেখা ছাপাহয়াছেন দেওুঃল প্রায়ই অসার 

বলিয়া! গ্রতীত হইতেছে প্রতিবাদ ছারা তাহারা নিজেরই অনি 

করিতেছেন_-আমর ইহাই দেখিতেছি, এবং “সত্যমেব অয়তি নানৃতম্ 

ইহাই বুঝিতেছি। 
(৮) পুক্বাপর অসামজন্ত । রামক্ঞ্ণ তাহার গুরুকে "গাল 

রলিলেন, তখন তিনি “অগদস্বার ক্রো.ড়ুর সরলশিশ্ড।” আর য্থ 

& এ স্থলে ইহ! বলা আবশ্কক ফে আহর! বামকৃদ্ছজ: পরনহংস। 

একজন সাধু পুরুষ এবং সাধক ব্যক্তি বলিষা অন্ধ! করি। “বাড়াবাড়িঃ কৰি 

বরং হার প্রতি জনেকের অত্র, এ. সব. গোডারাই আনিয়াছেন। 



দ্বিতীয় পরিশি্--খ | ১৪৫ 
এ পাটি লামা পাপা স্টপ সি লা এন লি পোস্ট পো পিসি স্টিল স্টিম চাটি টস পা জি ও 

পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশ্ধর তর্কচূড়ামধি-বিনীত ভাবে বলিলেন “আপনাকে 
পূর্বে যেক্ুপ দেখিক্লাছিলাম এখন যেন একট নামিয়া গিয়াছেন বোধ 

হইতেছে”।-তখন রামক্ষ। নিজের অবনতি ভাব স্বীকার করিজেন। 

এটা 'সরলত্ত1” হইল না; এটার বেলায় ভাগবত মহাঁশয় বলিতেছেন 

“ তর্কচূড়ামণি মহাশয় যদি তাহাকে এরপ বুঝিয়া এররূপই বলিয়া থাকেন 
তাহা হইলে তীহার পক্ষে এরূপ উত্তরই স্থসঙ্গত কিনা তাহা বিজ্ঞ 

পাঠক মহাশয়গণ বিচার করুন ।* এরূপ উত্তর--যাহা, তাহ /“কায়ন্থ 

পত্রিকার” একজন লেখক খুলিয়া বলিয়াছেন । ঠিনি তর্কচুড়াম(প 

মহাশয়ের কথাগুলি সমস্ত উদ্ধত করিয়া পরিতেষে বলিয়াছেন- 

ধীমান পাঠক, পণ্তিহ্ীর এহ চির হইতেই কি পরমহংসদেবের 

শিয়াবতরণ! লক্ষা তয়? ১১১ ০০ ভ্চানাভিষাবী প্রেমভক্তিহীন 

(্ষয়মোহঠিত মানবকে হহাকি ছলনা নয়?” (কায়স্থ-পত্বিকা ফান 

১০২৯৪ ৪৭৯ পৃষ্ঠা )। জিজ্ঞাস! করি 'সরল শি? কি “ছলনা, জানে? 

আমর! মনে করি পরমহংস সরলই ছিলেন--প্রকৃতই জগদন্বাকে 

মাতৃভাবে সাধন করিয়া! তিনি নিজকে শিশুভাবেই গঠন করিতে সতঠ 

প্রা করিয়াছিলেন_তাই আমর! বিশ্বাস বারি ঠিন শ্রীমু্ 
তর্বচ্ড়ামশি মহাশয়ের নিকটে সরলভাবেই নিজের ঈধপবনত অব! 

স্বীকার করিয়াছিলেন । নচেৎ “্যনি গুরুকে ঠালা বলিয়। শাসাইঠে 

পারিয়াছিলেন--তিনি চুড়ামণি মহাশয়কেও তাদশ গালাগালি দিয়া 

তাঁড়াইর়া দিতে পারিতেন । 

(৯) পণ্ডিত ও পাগডিত্যের প্রতি অবহ্লো। ভাগবহ মহাশয় 

অশেষ শান্রপারদর্শী চূড়ামণি মহাশয়কেও পরমহংসের “পরীক্ষক”রূপে 
স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সকরেই জানেন যে *গুরুপরীক্ষা” পর্য্ত 
করিবার বিধি শাঙ্ে আছে, সেট। দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিয্ই করিবে | এহ 

“পরীক্ষা” ব্যাপারের প্রকৃত কর্তা শাহ- শাস্রাদি্ লক্ষণ দেখিয়াই বিচার 



১৪১ রামকষ্।াববেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
জাপা পা পপি সিল আপ এ পিপি ০৯ পাপা» পপ ৭ শোন স্পিন সপ সপ পাস পাস্পিপাসপসিপী সা সীসসিত ৯৯৩ কিপা িপা সি অপার তাপস ছিল ও. ৩৯ পাছত ২ জিপ অপি 

করিতে হয়। রামকঞ্চ কি তাহারও অতীত? শান্ধে অগ্রবিষ্ট কয়েকজন 

গির়। “পরীক্ষা” করিয়া রাম যে “অবতার” তাহ! নির্দেশ করিয়া ফেলি- 

লেন--সে বিষয়ে ভাগবত মহাশয় নীরব। আর তাহাঁরহ মতে “বহুশান্- 

দশী পরমপপ্ডিত এবং একজন সাধক” তকচুড়ামণি মহাশর-_ধিনি শ্রদ্ধা- 
সহকাঁরেই পরমহংসের নিকট যাইতেন-তিনি “পরীক্ষীত করিয়া কিছু 

বলিবার অন্ুপযুক্ !! কলির লক্ষণে আছে “কুলবধু কুলটাকতভৃকি তিরস্কত 

ইইবে”--তাহাহ আমাদের মনে হয়। *শৃত শত মহামহোপাধ্যায়াকে। 

চীৎকার করাইয়াও তিনি বেশ পণিতমর্ধযানা াদশন করিয়।ছেন । 

(১০) নিজের দোষটি না দেখা, কিন্তু অপরের দোঁব দর্শন । 

ভাগবত মহাশয় রাম্কুফ্ের পক্ষে বলিবার সময় তো বজিছেন “দোষ! 

বাচ। গুরোরপিশ ইভযাদি । পরহ্থ বিগ্ভাধিনোদ মহাশয়ের বেলায় 

তো খুপ কবিত্ব ফলাইয়। বালতি পারিলেন শন কেবলং যো 

মহতোইপভাষতে শৃণোতি ভক্মারগি যঃ স পাপভাক্ 5 বেশ কথা 

(কন্ত তিনিতো নিজেই বিধটাবিনোর মহাশয় মন্বন্ধে বলিয়াছেন যে 

উনি একজন “শিক্ষাপরিমার্ডি হরুচিব্যক্কি?? “তেজন্বী ব্া্ধণ” শস্বধন্সনি্ঠ 

স্দাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্বধম্মের অকপট বাদ্ধবতায় (?) আবার 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত” ইত্যাদি । এইনপ ব্যক্তিকে কিরুপে তিনি 

প্রকারান্তরে মহতের প্রতি অপভাধী “পাপভাক্” বলিয়া খ্যাপিত 

করিলেন? এ উপসংহার অংশটা বাদ দিরে৪ তো তাহার বক্তবে)র 

কোন ভানি হইত না । 

(১১) অসম্বন্ধভাষগ | ভিনি বলেন, রামরক সম্তানারে গলদ 

আছে-_কেনন। সকল সম্প্রদায়ের তাহা আছে। এতো বড় মজার 
কথা! দোষ আছে--শ্বীকার করিবে-_কিস্ত কেহ সেই দোষ ঘাটিয়। 

ফেখাহতে গেলে তাহার উপর বিদ্বেষের অভিযোগ আনিবে কেন? 

রক এ ০৬০০৩১ 
1. খেলি পপি শীত 
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গলদ থাকে বং তাগতে সমাজের বাদ আন তয়, তাহ। সমাজ 

সিকি 

[টহবী টিয়া, দেখাইতে বাধাাবশেষতঃ এইদ্প সম্্াায় যদি 

নিতান্ত অববাচীন হয়। রামের রোগ সম্বন্ধে বলেন-কলিকালে 

এঠোর মানা ধহারা করিয়াছেন তাহাদের আনকেহ রোগাক্রান্ত 

হহয়াছেন-বথা দেবাদদেব শঘর । দেবাদিদেব কি “কলিকালে” 

কঠে।র সাধনা করিয়াছিলেন 2 এবং রোগের খায় চীৎকার 

করয়া কি তিনি অবণ্বে ঘুদানুথে পতিত হহয়াছিগেন 1 কলিকালে 

বৈশিঙস্বামী, বামংক্ষেপা, ভাঙ্কবানন্দ, বামদাস কাঠি বাপ! 

এভৃত কত শত বাদক মহাপুরুষ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হয়া গিয়াছেন। 

ফাহাদের অদ্য হইত একটা, দুটান্ত দেওয়া উচিত ছিল। হৃদি 

'পানও সাধক কঠিন পাড়গ্র্ হইয়া থাকেন॥ বুকিতে হইবে 

ঠাহার মনো একটা গ্লব ছিল | হার পর রামকুষের পীড়া কি 

“মাধনার কাঠাতহও ফুল? তাহা হহলে হা তাহার আবনের 

গ্রথনাএদায়হ দেপা দিত। পরণেনর বদন াঠিন (ভবের চক্ষে ) 

[দন্ধ মহাপুরুষ হহয়াছলেন এবং ( কহ ভজের (নিকটে ) মবতার'কূপে 

প্রভাত হহয়াছিলেন, তখন ফাধনার কোনও কঠোরতা গো স্তাহাতে 

দেখা যায় নাই_তখন এহ গাড়া হহল কেন? তাহ, সগপোধে আচার ত্রষ্ু 

হওয়াছেই ইহ ঘটিয়াছিল, একথা ভিন মার ক বতা যায়? 

ভাগবত্ত মহাশয় বছেন। পরমহংদ রসদদার শশ্ত“মলিকের 

'মাকটেপা?-অদরলতার কথা বলিয়া কোন দোব করেন নাহ) কেননা 

তাহ) হহলে জ্যোভিঃশান্রের বুগণ আধকাংশহ ্ররূপ 'নম্গুক পর্যযায়ভুক 

হহবেন। “ছেোোতিঃশাস্ত্রের বণ” কি অপরের নিকটে কাহারও 
কুলক্ষণ বর্ণনা করিয়া উহাকে সাধারণো হের প্রতণরর করেন? 

শগমল্লিক যদি রামন্কফের নিকতে নিজের লক্ষণাদি ছা।লতে যাহতেন 

শি সি আর অলিতর মণের উপর, তাবার, টিতানাকে। 
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দোষ বর্ণনা করিতেন। তবেই তিনি “ভ্যোতিঃশান্ত্বের বন্তুগণত সহিত 

তুলিত হইতে পারিতেন। জঅলংবাহুল্যেন | 

এখন শ্িখণ্ডীভূত ভাগবত মহাশয়কে আমরা কতকগুলি কথ! 

বলিতে চাই । 

(১) নানাবিধ দর্শনের বিভিন্লমতে যে শরতি ব্যাখ্যা ভেদ আছে 

তাহা! কল্পিত নহে, অধিকারী ভেদে সর্বাজ্ঞানাকর শ্রুতি বিভিন্নক্ূপে 

প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ইহাই ব্যাথা ভেদের মুল_দল বান্ধবার জগ্থ 

করন! নহে ? বিবেকানন্দের ব্যাথ)|কে সেইরূপ অর্থভেদে বাবার করার 

উপদেশ প্রদান শ্রুতির অবমানন! করা এবং বাহা প্রতিষ্ঠার হেতুমান্র । 

ত্রাঙ্মণের লেখাতে এমন ভাব প্রকাশ একান্ত অনুচিত। 

(২) রামকষ। পরমহংস দ্বারা যে সমাজের কতক উপকার হইয়া" 

ছিল, ইহাঁঁকি পগিতবর শশপর তর্কচড়ামণি কি বিগ্যাবিনোদ 

মহাশয়--কেহই অস্বীকার করেন নাই। বরং এ উপকারের কথা চুড়ামণি 

মহাশয় তাহার চিঠিতে এবং বিগ্তাবিনোদ মহাশয় তাহার 

প্রবন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছেন । কিন্তু আমাদের অনৃষ্ট দোষে কতকগুলি 

লোক আনিয়া তাহার সঙ্গে যুটিয়া সব মাচী করিয়াছে। তিনিও কষ্ট 

পাইয়া গেলেন, আমরাও ইহাদের প্রবন্তিত ফন্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব 

দেখিয়া সমাঞ্জের কল্যাণ বিষয়ে আতঙ্কিত হইতেছি। বশিষ্ঠধেনু 

বিশ্বামিত্র সৈন্য কতৃক আক্রান্ত হইলে এর ধেন্বর পুচ্ছদেশ হইতে যবন 

ষেনার আব্ভাব হয়) এ সেনা বিশ্বামিত্রের দৈন্যুদল পরাজিত করিয়া 

ধেনুর রক্ষাবিধান করে। পরুন্ধ ধেহু কতৃক শ্থষ্ট ঘবন বংশ দ্বারাই 

ধেনুকুলের ঘোরতর অনিষ্টসাধন হইয়াছে । পরমহংস দ্বারা যেটুকু উপকার 

ছুইয়াছিল, তৎসম্প্রদায়ের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ঘটিতেছে। 

(৩) পরমছংসদেব 'দঈ) হউক, ইহা হচ্ছা করিতেন না । তিনি 

পাকি, হলিছেন “এদে। প্ররুয়েই গল বাধে হতাদি। তাএপ্র 
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ডিশ্পেন্সারী হাদ্পাতালেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এখন তাহারই 

নামে 'দল? ব। সম্প্রদায় (মিশন, সত্ব ইতগাদি) হইতেছে এবং উহার! 

ডিম্পেন্সারি, হাসপাতাল ইত্াাদিই করিতেছে । তবে এরূপট। করার 

জন্য রামরফ্ণই মূলতঃ দায়ী) শেষাবন্থায় তিনি--ভরত যমন হরিণ শিশু 

মোহে পড়িয়াছিলেন--কতকগুলি লোকের মায়াছ্গামে জড়িত ভইয়া 

গিয়াছিলেন। ফলে কি হল ভাহ! এই প্রবন্ধে বল! পুনরুকি মাত্র। 

(8) পরমহংসকে (বা বিবেকানন্দকে ) সমগ্র দেশের লোক 

অগধ্রেণাই মনে করুক বা নাহ করুক, তাহাতে আমর। ভূঙিব না 

শাঙ্ছের ও সদাচারের দিক দিয়া তাহাদের চাল-চরিতর দেখিয়। তারপর 

্াহাদের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করিব। রামমোহন রায় এশং কেশব- 

চন সেন তীাহারাও সমগ্র দেশের লোকের নিকট এরূপ "বয়েণ) 

ছিলেন-_তাই বলিয়। তাহাদের কার্য দ্বারা বদি সমাজের অনিষ্ট হইয়া 

থাকে-_তজ্ন্য সমাভঠিটৈবীর নিকট ক্টাচারা শত্রক্পপেই বিবেচিত 
বেন । ব্যক্ষিবিশেষ অপেক্ষ। সমাজ? বড়__তাজেদেকং বুলহ্যার্থে ; 

অতএব সর্বাগ্রেই সমাজ, স্বধনূ, সাদশ £ত]াদি দেখিতে হইবে-হারপর 

ব্যকিবিশেষকে বিচার করিতে হইবে । সমাজমম্ির ঠিতাহিত কাছার 

দ্বারা কিরূপ হইয়াছে, তাহাই মাপকাঠি করিব । এই ছিতাহিত বোধ 

করনের আন্বে? বিশেষ”: আল্রকাল শার্গবিশ্বাসী লোঁক বড়ই 

বিরল, আবার শান্গভ্ঞানসম্পন্ন লোক মৃষ্টিষেয় বলিলিট তয় । শান্ানশাসিত 

সমাজের প্রকৃতপক্ষে কি চিত কি অভিত শান্ববিশ্বাসী ও শাগ্নজ্ান সম্পন্ন 

বাকিই বলিতে পারেন । ঈদৃশ বাকিগণের নিকট রমরুক ব! তদীর় 
সম্রদায় কিরুপ সমাদৃত, ভাহাই দেখিতে হইলে । শার্ে অবিশ্বাসী ও 

ভ্তানবজ্জিত শতস€ম্র পুলক সদৃশ জনতার প্রশংসাবাদে বিশেষ কিছু 
আসে যায় না-কোনও স্থারী কও হয়না। তবে আজকাল এইকপ 

জনতা সাহাযেই অনেকে বেশ পসার করিয়। লইতেছে। ঈদৃশ জনতা 

পা 

পাপা 



১৫৪ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 
শালি টি পা পাস্সিপস্মিিপসপীসপ পরী পরী পপি পা শিীপী্পীশা সাপ তা শা শশিী পাপ পপি এ ০ পি শিশাশাসাশীপাশালপি পিপ

িপি পিশীর্শাপাীপা্পিপিস্পি পা 

হাতে রাখিলার জন্য ইহারা তদমুকুল মত প্রচার করিতেছে। যথেচ্ছ 

আহার বিহার কর-_সদাচার বাঁ শাস্ব কিছুই নহে, এসব ব্রাহ্মণের 

কারসাজি--কিন্তু "ঠাঁকুর* যাহা বলিয়াছেন তাহাই বেদ, তাহাই বেদান্ত? 

ঠাকুর বলিয়াছেন “আমাকে চিন্তা করিলেই সব আপনা আপনি হইয়া 

যাইবে; সাধন ভজনের কোন দরকার নাই )* ইত্যাকার বিবিধ উপদেশ 

প্রচার হইতেছে । রামকুষ্ণসম্প্রদায় এখন এইরূপ অবস্থায় দাড়াইরাছে ! 

(৫) গম্ধতৈল, প্যাটে্ট উধধ ১তাদদ যেরূপ বিজ্ঞাপনের জোরে 

খুব চলে--এই সম্প্রদায়ও সেইরূপ নানাভাবে বিজ্ঞীপনজারী করিয়া 

প্রসারলাভ করিয়াছে; মিশন, দেলাশ্রম ইত্যাদি এসকল বিজ্ঞাপনের 

এজেন্দী স্বরূপ । ছবি ছাপাইয়া পুশ্থিক! প্রকাশ করিয়া তো যথাসাধ। 

প্রচার ভইাভছে, এছাড়া এমল্? হইতে সুদের ছোলদের থাতায় পর্যান্ত 

রামকৃষের নামের ছাপ পাড়য়াছে। তাহাতে কয় দিন বেশ চলিবে, 

তৎপরে ক্রমশঃ পসার কমিয়া আসার । লোকে এসব চতুরতা বুঝিতে 

আরম্ত করিয়াছে । এই সম্প্রদায়ের দেখাদেখি আরো 'অবতার'দের 

সন্প্রনায়ও দেখ। দিতেছে, সেওুলিও এইক্ূপই । 

(ৎ) রামকুষের শিক্ষা ছিল “সাধন ভজন কর” "মাকে ডাক 

ইতাাদি; আর তৎসম্প্রনায় এখন সমাভন্রিদ্ধ আচরণ শিখাইভেছে । 

নীতিবিরুদ্ধ কগণাও প্রচারিত হইয়াছে, যেমন বাবকাঁনদ্দ বলিন্েন “না 

হয় একট বড়দাব্র চুর ডাকাতি কর-বৃদ্দি খুলুকগ । সংসাবানভিন্প 

ভাবপ্রবচিত্ব যুবকগণ অনেকে এসব উদভট উপাদশও সাগ্রাতে শিখিগা 

সমাঞ্জে অশান্তি আনয়ন করিশেছে ॥ নিজেরাও শোচনীয় পরিণাম 

প্রণ্ড চইাছিছ | 
ভাগবন্ত মহাশয় একলন বাঁছণ সন্তান 3 আশ! কবি ভিনি 

এসব বৃঝিয়া দেখিলেন._-শিগন্তী তইয়' ক্লৈবা প্রকটন না করিয়া, “দর্শু 

অপি চাবেক্ষা ন বিেকম্পিতু অর্ভ দি এই ভগন্দবা:কা দু বিশ্বাস গাপ্ন 

করিয়া ধাহার! নিভীক ভাবে সমাজ লনার্ঘ চে৪1 প্রয়োগ ককিতোছুন, 

স্বাহাদের অনুকরণে সমাঘ ও স্বধশ্খ রক্ষার্থে স্বীয় কর্তব্যানষ্ঠানে 

 যন্ধপরায়ণ হইবেন । 



ভিভীহ্ল সভিস্পিউউ £ 

গ। “»রামকুঞ্চ পরমহংম ও তদীয় সম্প্রদায়” 
প্রবন্ধের পত্রিকান্তরে প্রকাশিত 

ও্রত্তিনাছেল্ল ভক্ত্যক্ন্ল 2 
(শ্রীযুক্ত প্রগন্ন নারায়ণ চৌধুরী ) 

[ সম্পাদক মন্তবা--১৮৪৪ শকান্ধের মাণসংখাক 'ব্রাদণ- 

পমা্ পাকা মহামছোপাধার ভ্রীঘুক্ত পদ্মনাথ বিশ্কাধিনে!? 

লিখিত “রামরুঞ্জ পরমগংস ও ঠনীয় সম্প্রদায়” শীর্মক এক প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হয়। (দ্বিতীয় পরিপি্ট ক দ্রষ্টবা) কেহ ইহার প্রতিবাদ 

স্বরূপ কিছু লিখিলে, ভাতার উচিত যে দর্্দাদো “তাক্মণমমাজ” পত্রিকায় 

ভাতা প্রেরণ করেন । * কিন্তু মূ চন্দদন্ত বম্মা এই ছগ্মনাম। 

ভটৈক কায়স্থ (1) তাঁভা করেন নাই_্টনি “াঙ্ষণনমাজ ও পল্মুনাথ” 

এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়। বিগ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত উপরি 

উ্ষ প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ “কাযগ্ পত্রিকায়” প্রকাশ করিরাছেন। 

ইগাতে বিগ্তাবিনোদ মহাশয়ের উপর যথেষ্ট আব! প্রদর্শন ইত্যাদি 

আছেই-_এছাঁড়া, তিনি কায়ন্থ বিথের প্রণোদিত হঠয়াই তর্দীয় প্রবন্ধ 

লিগিয়।ছেন, একথাও লেখ| হইয়াছে । *কায়গ্থ পত্রিকায়? লিখিত 

প্রবন্ধে বিগ্ভাবিনোদ মহাশয়ের উপরে সাধারণ ভাবে “কায়স্থ বিঘেগ!? 

অযথা আরোপিত হইয়াচে_ইহাতে ক্রু হইয়া হী পরিকাম প্রকাশ 

করিবার নিমিত্ত কামরূপ কায়ন্থ সমাজের অগ্রণী শরণ শ্রীমুক প্রসন্ন 
্ 

০১০2: 
লই এত ৮ ৮ সপ 

স্পা পতি 

৪ প্রতিবাদ “ত্রাঙ্গণনমাঙ্জে? পাঠাইলে যে উা প্রকাশিত হইত 

তাহার প্রমাণ গত জ্যাষঠন'খ্যক পত্রিকাতেই আছে তাঙাতে জীযুক্ত ভাগবত 

্টাচার্ধা লিখিত প্রতিবাদ (তেমন সারগর্ভ না হইলেও) প্রকাশিত 

হইযাছে। রঃ 



১৫২ রামকুষ বিষেকানন্ প্রসঙ্গ | 
পা পর িসপিপসসিপা ০৭ পাপ পি পার পর পট শপ 

শিলা 

নারায়ণ চৌধুরী মহাঁশয় একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন--এই প্রবন্ধটির 

তিনি নাম দিয়াছিলেন-_“'প্রতিবাদের গ্রত্যন্তর |” প্রথমতঃ ভিনি 

প্রবন্ধে শ্বীয় নাম স্বাক্ষর ন! করিয়। “জনৈক কামরূপ বাসী কায়স্থ' 

এইর্লুপ পরিচয় মাত্র দিয়া কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে 

প্রবন্ধ পাঠান--কিস্ত সম্পাদক নিকটে লিখিত পন্ড নিজের নাম ও 

ঠিকান। লিখিয়া দেন। সম্পাদক মগাশয় উক প্রবন্ধটি ফেরত দিয়! 

লিখেন যে নাম না দিলে গ্রবন্ধ প্রকাশ করা হইবে না (অথচ বে 

প্রবন্ধের ইহ। উত্বর সেই প্রবন্ধে প্রকৃত নাম নাই-একটা। ছগ্ম নাম 

আছে )। তারপর শ্রীমুক প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় স্বীয় নাম 

স্বক্ষর করিয়া! পুনরায় ইহ! প্রেরণ করেন । ইতোমধ্যে প্রসঙ্গ নারায়ণ 

বাবুর বিশেষ পরিচিত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের শিরোমণি স্বরূপ প্রাচাব্ছ্া- 

মহার্ণব শ্রীযুক রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বঙ্থু মহাশয় এই প্রবন্ধের কথা 

শুনিয়া এবং ইঙ্ক ফেরত গিয়াছে জানিয়া এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, 

ইহ গছার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি ইহার প্রকাশার্থ অনুরোধ 

করিবেন | তদনুসারে দ্বিতীয়বারের এ নাম স্থাক্ষর-যুকু প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত 

নগেন্ত্র বাবুর নিকটই প্রেরিত হয় । সম্প্রতি নগেন্ত্র বাবু জানাইর়া দিয়া- 

ছেন, “গ্রতিবাদ প্রবন্ধটি ( অর্থাৎ প্রসন্ন নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ ) আমার 

অনুরোধে পত্রিকা পরিচালনসমিতিতে দেওয়। হয়, বিস্তু নানাকারণে 

প্রবন্ধটি পত্রিকায় বাহির হইবে না একারণ ফেরত পাঠাইতেছি? | * 
লা তাপ সাপ জপ পক 

গু উক্ত নগেন্ধ বাবু জানাইয়াছেন যে “বিগ্ভাবিনোদ মহাশয় সন্থন্ধে 
"রূপ উক্তি পত্রিকাসম্পাদক বা পত্রিকা পরিচালনসমিতির অজ্ঞাতসারে 
পত্রিকায় বাহির হইয়াছে তজ্জন্ট সমিতি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন 1 পব্জিকার 
প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষে যে উক্তি কর! হইল, তাহা পত্রিকাসম্পাদকের অজ্ঞাত- 
সারে কিরপে হইল, আমরা বুঝিলাম না। অপিচ, প্রবন্ধটি ফেরত পাঠান 
হইয়াছে এক্ধপ লেখা সত্বেও নাকি উহা পাওয়া যায় দাই ; ভাগ্যবশত্বঃ 

এ প্রবন্ধের একটা নকল ছিল, তাই ইহা প্রকাশিত হইতে পারিল | 



ঘিতীয় পরিশিষ্ট-গ। ১৫৩ 
শি পি ভিসি 

সম্প্রতি শ্রীমুকপ্রদন্ন নারারণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ 'বাহ্মণ-সমাজ 
পন্তিকার গ্রকাশার্থ আমাদের নিকট আসিয়াছে। সাধারণত ব্রাহ্মণ 

লেখকের প্রবন্ধই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্ত বর্তমান গ্রযন্ধটির 

সঙ্গে “ব্রাঙ্ষণ-নসমাজ” পত্রিকার যথেই সম্বন্ধ রহিয়াছে । ইহ। 'ব্রাঙ্গণ- 

সমাজে, প্রকাশিত প্রবন্ধ-বিশেষের গ্রতিবাদের উত্তর--এবং ইহ] প্রকাশ 

না করিয়া কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক তথা পরিচালন সমিতি ত্রাঙ্মণ- 

সমাঞ্ধের প্রবন্ধ লেখক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর যে অবিচার করিয়া- 

ছেল, আমরা ইহ! প্রকাশ না করিলে সেই অবিচারের অংশতাজ্গন হইব 

বলিয়াই মনে করি । তাই ই পত্তর্িকাস্থ করা হইল । কারন্থ-সমাঞ্জপত্রে 

প্রকাশিত প্রবন্ধ (অর্থাৎ বর্থমান প্রবন্ধটি যাহার উত্তর) এই সঙ্গে 

পুনমুর্ট্রিত করা অনাবশ্তক মনে করিলাম, কেননা উত্তরের মধোই 

ও প্রবন্ধের কথাগুলি প্রায়শঃ উদ্ধত করা হইয়াছে । তথাপি ধাচার 
এ প্রবন্ধ পাঠ করিতে চান তাহারা কায়স্থ পত্রিকা একবিংশ বর্ষ ১১শ 

সং) ( ফান্তন ১৩২৯ ) দেখিতে পারেন। ] 

বিগত (১৬২৭৯ সালের) মাঘমাসের *ত্রাঙ্গণ-সমাজ” পত্রে মহামহো 

পাধ]ায় পণ্ডিত শ্ীযুক পন্মনাথ বিগ্াবিনোদ মহাশয় রামকষ। পরমহংস 

ও তদীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; ফান্তুন মাসের 

“কায়স্থপত্রিকা়” শ্রীযুক্ত চক্রদত্ত বশ্মা মহাশয় এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ 

করিয়াছেন । * বর্তমান প্রবন্ধ বন্দামচাশয়ের প্রতিবাদের প্রতুযপ্তর | 

কেবল "ব্রাঙ্মণ-সমাছে”'র প্রবন্ধ নহে 'সাহিত্/ পত্রে প্রকাশিত 

বিস্ভতাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত পরমহংস রামকুঞদেব ও স্বামী বিবেকা- 

& প্রবন্ধ বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রতিবাদও সেই পত্রিকা়ই 
প্রেরিত হওয়া! উচিত ছিল; বশ্মামহাশয় কিজন্ক তাহা করেন নাই বুঝিতে 
পারিলাম না। পু ৃ 

টি এটি বি সপ পানা জি লাজ সি ৬ এপ পা এআ সা 



১৫৪ রামকৃষ্ণ বিবেকানমা প্রসঙ্গ । 
পেপাল সিতাসাসিলাি পানি লাস্ট সিসি পাটি পা পা ৯ পোপ পা পি পা শিম টিপি সি পাটি এ পা সি 

ঈর্পীত লামা হ পাস্টি লা পাস পেস পরস্পর প৯তসছিপাসপরসত সস 

নন্দ সন্বদ্বীয় সমন্ত গ্রাবন্ধেরই খবর আমি রাখি? বিদ্যাবিনাদ মহাশয় 

বারংবার বলিয়াছেন তিনি পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্?; এবং তাহার 

সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা সহকারেই তিনি আলোচনা করিয়াছেন । স্বামী 

বিবেকানন্দ সম্বপ্দীয় গ্রথম প্রবন্ধ (আসামে বিবেকানন্দ) “সাহিনে। 

পাঠাইবার পূর্ধে ঠিনি ভূতপূর্বব সম্পাদক ৬ম্ুরেশচন্্র সমাপা 

মহাঁশয়কে স্পটুই ভানাইয়াছিলেন তিনি স্বামীল্সিব ভক্ত নহেন, তথাপি 

»সমাক্পতি মহাশয় প্রবন্ধ পাঠাইতে তাঁহাকে অন্থরোধ করিয়া লিখিয়া- 

ছিলেন "মামি বিবেকানন্দের পরম ভক্ত বটে, কিন্তু আর কাহারও 

অভক্ত তষ্টবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। ইহাও বোধ করি 

বিবেকানন্দেরই শিক্ষা 1৮ (শ্রই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__সুটনোট 

দেখুন )। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ যে একজন “অতি বড়লোক” 

তাহা এবং স্বামীজির গুণাবলীর কথাও আমরা! তদীয় প্রবন্ধাবলীতে 

দেখিতেছি |* অতএব নেহাৎ অনাহৃতভাবে এবং বিদ্বেষভা 

প্রপোদিত ভইয়াই যে বিভাবিনোদ মগাশয় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন 

একথা কিরূপে বল। যায়? পরমহংসদ্রেবের সম্বন্ধে তিনি কুরাপি কোনও 

তীব্র মন্তব)ও করেন নাই । তবে তৎসম্বন্ধীয় তথ্য নির্ণয়ার্থ পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের চিঠি পত্রাদি প্রকাশ করিয়াছেন__ 
বরং চূড়ামপি মহাশয়ের সঙ্গে বিতর্কও করিয়াছেন (প্রথম পরিশিষ্ট_-ক 

দেখুন )। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই মধ্যে মধ্যে 

তীব্র মন্তব্য আছে_সে বিষয়ে উপসংহারে তিনিই বলিয়াছেন 

“বিবেকানন্দ মামাদের পূর্বপুরুষদিগকে বহুশঃ গালি দিয়াছেন-_-আমরা 
যদি আবেগবশতঃ তাহার উদ্দেশে কিঞ্িং কটু বলিয়! থাকি ও আশ! 

করি তাহা ক্ষমার যোগ। হইবে।” (তৃতীয় প্রবন্ধ-- দেখ 
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পল পপ পীর এত পা পাস্তা পাপা উপ শী প্িপাতা তপ্ত পিপিপি তা পা আসি পি) পিপি পািকা৮ সপ কস তা গরপ্টিিস্জিপাশি-১৯ ৭ সপ পক এপি ৪টি পক রণ তা 0 

শ্রীধুক চন্্রদন্ত বঙ্ মহাশয় রঃ বাগারটা বেশ 'ঘোরালোঃ করিবার 

নিমিত্তই বোধ হয় বিদ্বাবিনোদ মহাশয়ের উপর কায়ুন্থ বিদ্বেষের অভিযোগ 

করিয়াঁছেন। এই অন্যায় অভিযোগ প্রধানতঃ এই দীন কায়ন্থকে বর্তমান 

প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে । “স্বামী বিবেকানন্দ গ্রবদ্ধে 

তিনি কাযস্থের উপনয়ন সংস্কারে, ক্ষত্রিয় খ্যাপনে, অথবা সন্্যাস থহণে 

অধিকার নাই, একথা বলাতে যদি “কায়ঙ্থ' জাতির উপর তাঁহার (বিদ্বেষ 

সুচিত হইয়া থাকে তবে এই অধমকেও স্বজাতি বিদ্েবে আভখুক কারিঠে 

পারেন । আমাদের এই অঞ্চলে অন্ততঃ, সদাচার কায়ন্থ কেহ বেদরচিত 

উপনয়ন সংস্কার গ্রহণপূর্ববক ক্ষত্রিয় সান্জেন নাই । শুনিয়া মাশ্মা বোধ 

কারম়াছি যে যাহারা খাগ্াখাগ্য ম্পৃশ্যাম্পৃশ্ত বিচার করেন নাঃ মমান্ছে 

একাকারের পক্ষপাতী, আচার অনুষ্ঠানে পরাম্মুখ। ব্রাঙ্াণর প্রতি বিরাগবান্ 

বগ্রদেশের এইরূপ কায়স্থও নাক পৈতা নিয়া ্াতয়দের বড়াই করিয়া 

থাকেন । বৈছের উপর টেক্কা মারিবার জন্যহ বোধ হয় এহ আন্দোলনের 

সষ্ট | অশোচকালের সংক্ষেপ ভিন্ন হা দ্বারা কোনএ লাভ * হহয়াছে 

কিন জানিনা । কায়স্থেতর জাতির নিকট এই নিমিত্তে কাযস্ত্ের সম্মান 

অণুমাত্র9 বাড়িয়াছে বলিয়াও তে বোধ হয় না। এ অঞ্চলের কোচ 

কলিতাগণও এভাবে টপনয়ন সংক্গার গ্রহণ করিতেছেশিস্ক উতাদের 

লানাজিক সম্মান পূর্বববতহ রঠিয়াছে। 

২. সেয়াহা তক বিগ্যাঝিনোদ মহাশয়ের যে কাযস্থ বিথেম বিঢুমাত্রও 

নাই। কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা তাভার সমর্থন চ05 
পলিপ পালা শপীপাপপীিশেসপ তত | সপ্পিপপ্পী পশীীস্স্পপীপসস ০৯০৮৪ শি ০০ পণ 

ঁ € ইাঁও কি লাভ? বরং আমি মনে কি জনেককাল বাধ্য হইয়া 

্াবিক (নিরামিষ ) আহার ঈ কল্যাণ জনক, জথচ আমাদের কন্তব্য 
টাক দদ্ধযাদির নিষেধও নাই । বল! আবশ্যক দে কামক্ষপের কাযগ্তগণ 
টাহাদের কায়স্থ হৃচক (লাকা) স্বত্র ধারণ করেন কিন বিনিহর 
২ দিদ' অলৌচ লয়েন না, ৩ দিনই মানেন। | | 



১৫৮ রামরুষ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ | 
, ০ াসিপস্পা ত্র শি উর উিত সিটি * সপ পাখি ৫ - পািিত সি রসি ও পি সিপািপাস্িাটি পালিত এ ৯ পাটি 2টি পাশিক্পসাসি পািাসটিসিপাশিসিসি, তাত তাই লা লী্িস্টি এছ পো রাস লরি পরি পাটি পখ পাপী 

[হয়াছে_“বর্তমান জগতের অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বমানব শ্রীমৎ স্বামী 

বিবেকানন্দ)” “(সি (?) শিরোমণি বিবেকানন্দের মেঘমন্ত্র বাণী জগ 

আলোড়িত করিয়াছে? চক্ষু্দান চাহিয়া দেখ মহায্ম। গান্সীর প্রতি । 

চাহিয়া দেগ শ্বামী শ্রদ্ধানন্ন তন্দু ধর্মের বিজয় বৈনয়ন্ডা কি ভাবে 

ডড়াহতেছেন |” শ্মমবেত ভাবে নাম দিয়া বানাম না (দিয়া যেথানেহ 

সেবাকাধ্য আরন্ত হক সেই থানেই বিশ্বপ্রেমিক, ভারত প্রোমক, 

বাঙ্গণীকুন শিরোমণি বিবেঝাননর আকর চিহ্ন বর্তমান ।*. অথ5 

এ গুকল ভক্িতে প্রমণ পয়োগের কোন বালাই নাহ! * 

পরমঠংস শ্রবগ্য হাঙ্গর হিনেন ) তবেভাহাকে অবতার সাজাহবার ৪ 

এপ মঠলব হতে পারে থে তাহার মুখ দিয়, শ্বংমী ববেকাননর 

৬শংপাবার (ঘখা। ও ঘি অথাগ্য খায় হবে দোষ হইবে নাহত্যাদ প্রচার) 

কর! হহয়াহে । নচেৎ অনাচারী খ্বামীজর প্রত হিন্দু ধা এর 

অশ্রন্গ। জান্মতে পারিত। 

স্বামী বিবেকানম কায জাতির--সমগ্র বাঙ্গালী জাতির 

গৌরবের জিনিস, সন্দেহ নাহ) বন্ধ তাহার চিঠি পঞ্র ব্তংতা দে 

সনাতন বর্ণাশ্রম ধন্মের উপর [ব্ষম আঘাত পড়িয়াছে, ইহাতেও নংখর 

নাই! তিনি থাগ্ভাখাপ্ত বিচার করিতেন নাঁতজ্জন্ত বর্তমান 

হিনদুধশ্থুকে বলিতেন শহাড়িধন্চ। । প্যান বিচারকে বলিতেন 
পাপী শপ পিপপাী তলত? 

মন মহাশয়ের মন্বদ্ধেও এইকজপ অন্ত করিদ্পা থাকেন। ফলত; নূতন 

সম্প্রদায়ের গোড়ার। প্রবন্ত কদের ধন্বন্ধে প্রাণ: এতাহুশ অদ্ধভক্তি প্রকাটত 

করিয়াই থাকেন। 

* চলদত্ত বাবু লিখিয়াছেন, বি্ধাবিনোদ মঙ্কাশর "জ্ঞাতিকলহ” প্র ভ্রাতি' 

“বন্ধে ছানা প্রণোদিত হইয়া “মহাপুকষ নিন্দার প্রবিত হইয়াছেন । 

তন তাত কাধদ্ক বিবেকানন্দ তাহার "ভ্ঞাডি? হইলেন কিক্ুপে 

চগ্রলতত বাবু বিগ্াবনে নর মহাশয় অগ্নিষ্বো্ী বলিরাহেনএই উদ্ভট 
জরিনা 
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৯ আত সপ সকার ছি পিপিপি হু লািনসিপাসিপাসিপরাসি্িত ৯৫ সির সান্পাস ৫৯৪৯৩ হও টান পাত 5১ ০ ৯তা১ লি ৮ ৯০৯1 হল ৯৯৮৩ স্পস্ট সত সিপাস্টিপা্সিট আপা অনার 

শডুমর্থণ। টাকে পির দঃ ক-ধালতেন পএগুপুরুতগ । 

এ নকল হলাহল স্বমীজর সন্প্রদায়থ লোকেরা পুতকাদতে সমাহমধ্ে 

প্রচার কারতেছহন-স্বগশে: অনা নরল প্রকার নবযুধক অনেকে 

এ মব অব্টারওভাকে খ্রহণ কাগরা তিএসারে সদাচার বিদত্বেযো 

এ রাহ্ষণদ্ধেবী হহয়া উঠিয়াছে | নমেবার ব)পদেপে অনেক যুবক 

'প্ামাহার সেবা পারত্যাগ কারা মঠে বা আশ্রমে খেগ দিতেছে, 

হহাতেধ সমাজের নানাদক্ দিয়া ক্ষাতি দেখা যাইতেছে। ঠাঃপর 

স্বংশিংজর অনুকরণে আজকাল আমক জমুকানন মুহা দিদা 

"তেন, উহাদের হাঁগের আর এক িবাঠ সা কহাতা? বৌখিঠে 

০য়? 1 তাহাদের ৬ পৃহ-(নট। কাহিলে দানা জিত নে পাড় 

» য়া দায় চলা বসা পোবাক এঞ্ ( কটা গেরুমার আবরণ ছাড়া) 

বিলানিতারত পরিচায়ক 3 5) মাসের আদর্শ ধরব হয়াছে। 

এক কল কারণে বিগ্ভাবিনোদ মহাশয়ের এবন্ধাধণীর সাহত আমাদের 

উক্মতহ) থা]পন করিতেছি এবং আাশ। কার থে হল দাতা! পমাধের 

এনেকের চোখ ফুটিবো হই সন্রনারের উক্তি তির * 17৭1 

গ্রনেকেই সাবধান হইবেন) আমরা জানি, এহ নঙ্ষল এগ ওল আগত 

ঠিনি আনক তাঙ্ষণ গাগুত ও ধঙ্গুবিশ্বামী ব্য বাক্ষিগণ হঠাত বাধ 

পাইয়াছেন-এমন কি এসকল প্রবন্ধ পুওকাকরে ছাপাহবর আন্ত 

অগ্ভারোধ আলিতেছে | ইতোমধ্ স্বামী ববেকাণনদ ন্ববীয় য় গ্রধদাধ্ণী 
শ১৮- শী লাীতিশীি ৩১ ত৩ািশিটিশি পি 

3 এক আভনৰ দম্প্রনায়ের চাঙ্গা কুচ ভাবি)ারঘাতিন কাত 

চটে র্ কম্প্রনার প্রবন্তকগণের বাক্িগতি কখন ছিহাদের কাছা 

বাক্য ইভ্যাদি-হালোচনার বিন হইয়!গড়া ভব 'বী। ইহাতে ঘদি গলদ 

প্রকীত হইয়ং পুড়ে সেজন্য ভালোচক দাশী নহেনহবে তিনি নর্িদাই 

প্রমাণ প্রয়োগ হবার! হীন নন্তব্য সনর্থন করিকেন। বিগ্ভাখিনোদ মহাশয় ৪ 

বিগড়ে দথে্ট সাবধানতা অবলন্থন কপিঙ্কাছেন। 



১৬০ রামকুফ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ৷ 
শস্মিসি 

হী ভাষায় (ভ্রনৈক হিন্ুস্থানী লেখক বত্ক) অনুবাদিত হ্হয়! 

প্রসিদ্ধ হিঙ্দীমাসিক “মর্যাদা” নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে 

অতএব চন্্রদত্ত বাবু বিদ্ভাধিনোদ মহাশয়ের প্রতি যেরূপ তাচ্চিলোর 

ভাব দেখাইয়াছেন, তাহ] সমীচীন নছে। এবং তীহাকে “পরকালের 

পাথেয় সংগ্রহ করা আবশ্বক* এই উপদেশ প্রদান করাট| নিতান্তই 

হাহ্যকর। শুনিয়াছি পুরাণে নাকি আছে-_-কলিতে চোর সাধুকে, 

ঘুর্জন সঙ্জনকে, শ্থৈরিণী পতিব্রাকে শানাহবে) ভাই এরূপ উপদেশ 

সম্তাবিত হইল * |! 

বিগ্ভাবিনোদ মহাশয়কে তো উপদেশ দেওয়া হইল? কিন্তু চন্্রদত্ত 

বাবু জানেন কি, নৃহন সং্প্রণায় ধাহার| প্রবর্তনকরেন তাহাদের সম্বন্ধে 

৬ বিদ্ভানাগর মহাশয় কি একটা গল্প কাঁরতেন? গল্পটা সংক্ষেপে এই । 

নবধশ্ব প্রবর্তক নৃহর(র পরে যমপুরী গেলে ধশ্ুরাজ তাহাকে বিচার সভায় 

দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ করিলেন। তারপর এ সম্প্রদায়ের কেহ 

যমালয়ে আসিলে প্রশ্ন হইল “আমি তোমাকে যাদের ঘরে আম্ম 

দিরা(ছলাম তুমি তাদের কুলক্রমাগত সাধনপথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন 

পথে কেন গিয়াছিলে 1” এ বাকি সেই স্থলে দণ্ডায়মান নবধশন্ষুণ্তরুকে 

দেখাইয়া উত্তর করিল “ছু্ুর উহার উপদেশে আমি এরক্ূুপ করিয়া" 

ছিলাম |” তখন চ্কুম হইল__একে লাগাও ৫* বেও--তবে অধ্ধাংশ 

(২৫ ঘা) প্রবর্তকের প্রাপ ৮” অবশ্ত এটা গল্প মাত) তবে ইতার 

ভিতর যে নীতিকথা আছে আশা করি বম্ম। মহাশর একট, চিন্তা করিয়া 

লাস্ট 

পপি পিপি এপাশ পপ পক ৭ তিশা 7 শা 1টি সী 
পাশীিতি তত পা তিসপপীশিশীিপ পাপন ক 

» [বচ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি যে এই উপদেশ দেওয়া হইয়'ছে, তাহার 

অন্ততম কারণ এই যে তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটির অধিবেশন বিশেষে তলীদ 

বধু জনৈক ত্রান্ষণ পণ্ডিতকে সভাপতিত্ব কবিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

বিবেকানন্খ তো! ব্রাহ্ধণ বিদ্বেষী ছিলেন, তবে সভাপতিত্বের নিমিত্তে ত্রাঙ্মণ 

প্থিতকে ধরা হয় কেন? নিষেধ না করাটা বরং তাহার পঙ্ছে বাচ্ছবোচিত 

কারা হইত না। 



দ্বিতীয় পরিশি্ট-_গ। ১৬১ 
পাপা ১১৮ পি? ৯ বি শাসিত সিসি পাস ও পি ০৯০৯ পপি 

দেখিবেন। বিস্তাঝিনোদ মহাশয় তো পিতৃপিতামহের পথেই যথাশক্কি 

চলিতেছেন--ম্থতরাং তীাহাঝে উপদেশ দিবার জন্য তেমন ব্গ্র না 

ইইলেও ক্ষতি হহবে ন]। 

নিতান্ত অবান্তর ভাবে চন্্রদত্ত বাবু পৃজাপাদ পণ্ডিত শীযুক শশধর 

তর্কচূড়ামপি মহাশয়কে তদশয় প্রবন্ধে আকর্ষণ করিয়। আনিয়াছেন। তর্ক- 

চূড়ামণি মহাশয় একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন, পরমহংসদে ব শেষা বন্থায় 

কিছু নামিয়। পড়িয়াছিলেন। এ চিঠি যে কেবল 'সারথি' গঞ্জে 

ছাঁপা হইয়াছিল, এমন নঠে, ইত ১৩২৭ সালের সাহিত্যপত্রের পৌধ-ছাঘ 

মুগ সংখ্যায়ও প্রকাশিত হহয়াছিল। ( এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ 

দেখুন ।) পরমতংসদেব শ্বযংই লাকি তর্কচুড়ামণি মহাশরকে একথা! 

বলিয়াছিলেন । এই চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়। চন্ত্রদত্ত বালু 
প্রিজ্ঞ/স। কবিভেছেন “ধীমান্ পাঠক পঙ্িিতদ্রীর এই চিত্র হইতে পরম- 

ংলদেবের নিম্াবতরণ লক্ষ্য হয়? জ্ঞানাভিমানী প্রেঙ্গতক্ষিহীন বিষয়- 

মোহিত মানবকে ইহা] কি ছলন! নয়?" অবশ্য এই অধম নিজকে 

''ধীমান্* মনে করে না অপাপি চূড়ামণি মহাশয়ের বর্ণনার আন্ত 

মনোযোগ সহকারে পড়িয়া! তে বুঝ! যার ইন্থাতে ছলপার নামগন্ধও 

নাই--বেশ সরলভাবেই পরমহংলদেন চুড়ামণ মহাশয়কে অন্থবঙ্গ বর 

সায় ভা'বয় সমীপে নিক্ষের আধাাক্মিক অবতরণের অবস্থা স্বীকার 

কারয়াছেন। পরমংলদেব তো! বালকের ন্যায় সরল ছিলেন--তিনি 

কাহাকেও কশ্িন্ক!লে ছলন| করিয়াছেন বলিয়া! জানা যায় নাই। তিনি 

তো তাচার পীড়ার সম্বন্ধে বলিতেন “অবতারের কি ক]|ন্সার হয় গ1?* 

অথ গেড়া ভকের! বলিতেন_ শনি ডাকারের অতিমান বাড়াহবার 

জন্ত পীড়া করিয়। বসিয়। আছেন 1" প্ররৃত সরল '্চাবকে এরূপ জটিল 

করা কি উচিত? সেযাহা হুটক ছুগনার কোনও কারণ এহ্বণে দেখা 

বার ন|। চূড়াষণি ষহাশদ্ধ তি বিনীত ভাবে কথাটি উপস্থাপিত 
১১ | 



১%২ রামকৃঞ্চ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 
লীন নাছিল হাটা লা পাস বা পি পি লি লো লা এপার পে পস্ালাপা পা সা পাস্পি্পাস্পা সা সপ ২ স্পা সত সা ২৫ সশস্ত্র ৯৫5 পি তা লতার ল ১ পতি ৫ »বা উপ সব 

করিয়াছিলেন তাহার জিজ্স|মায় কোনও দাস্তিকত| প্রকাশ পায় নাই। 

চক্্রদত্ত বাবুই তে! বলিঙে,ছুন চুড়ামণি মহাশয় “পরমহংসদেবের 

প্রীচরণঘ্বয় নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ” করিয়াছিলেন। এই কি “প্রেম 

ভক্কিহীনের” লক্ষণ? তিনি কদাপি পরমহংসদেবের নিকটে “জ্ঞানা" 

ভিমান” ও দেখান নাই) চন্দ্রদত্ত বাবুই তো বলিয়াছেন, চুড়ামণি 

মহাশয় পরমহংনদেবের আলাপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন “যাহা কিছু 

শুনিতেছি £ইহা! বেদবাক্য তুল্য--এমন কথা এ জীবনে শুনি নাহ |” « 

এরূপ উক্তি কি "জ্ঞানাভিমান* গ্বোক? পরমহংনদেব চুড়ামণি 

মহাশঘ়কে 'বিষ় মোহিত বলিয়াও মনে করিতেন না, কেনন! 

পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়ের মধ্যে জ্ঞানের চিহ্ন দেখিতেন ( কথামৃত 

গর্থ ভাগ ১১৯পৃঃ দেখুন )_স্তানী কখনও [ধ্বগমো।হ্ত হহতেই পারেন 

ন।। অতএব ছলনার কারণ গুলির কোনওটি টিঁকতেছে ন।। 

বিশেষতঃ পরমহংসদেব চুড়ামণি মহাশয়কে বড়ই আপনার মনে 
করিতেন। কথামৃত (তৃতীয়ভাগ ৯৭ পুঃ) আছে, তিনি চুড়ামণি 

মস্থাশয়কে বলিতেছেন **আবার আম্বেন। গাজাখোর গাঁজ।খোরকে 

দেখলে আহ্লাদ করে--গরু আপনার জনকে দেখবে গা চাটে 

'ইত]াদি ১ এ অবস্থায় ছলনার ভাব অ|দিতে পারে কি? 

চন্ত্রদত্ত বাবু জিজাসা করিতেছেন "হইনি [কি সেই পিত শশধর 

ব্ষনি বাগবাজ।রস্থ বন্থু বলরামের মা্দরে একদিন ই্রভ্রঠাকুরের 
অমৃতযয় উপদেশ কথা শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া] বাঁলয়া(ছলেন 

সী শশা টি শাশাশিটা পো শিশীশি শশী পাপী পিপিপি শি 

& চুড়ামণি মহাশয় পরমহংসদেবের অ্রীচরণ বক্ষস্থেলে ধারণ করিয়াছিলেন, 
ইহা! এবং এই উক্তি ( এমন কথা এ জীবনে শুনি নাই ) ষখার্থ বলিয়া বোধ 

হয় না) এ বিষয়ে পশ্চাং আলে]চন। করা বাহবে। তবে চুড়ামণি মহাশয় থে 
"অভিমান শৃন্ত" ও গানাদি শুনিয়া *প্রেমাঙ্র বিসচ্জন" . করিতেন--পকখা 
“শশানথএ আছ ( ৪র্থ ভাগ ১১৯ গত ১২১ পুঃ দেখুন), 



দ্বিতীয় মা ॥ ১৬৩ 
আপীল পিসসাসসিপাস্পিসসিণ সা সিসি? আাস্িপাস্পির আস্ত আলামত সি লাস উস সিটি সা সপপস্সিত সত ৯৩৯৫ ২৫ সি স্পা স৩৯এ ইস্টিত উপ সি সিসি ৯৫ রতি জট ঠা ০০ 

“যাহা কিছু শুনতেছি, ইহা বেপবাকা তুল্য। এমন কথা এজীবনে 

গুনি নাই? হইনি কি সেই পিত শশধর যিনি মহাভাব সমাধিষ্থ 

পরমহংলদেবের ভ্রীচরণহয় নিজ কবক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন 1৯ 

ইহার পর প্রমাপার্থ বলীছেছেন “এই দৃশ্য ভ্টা ও শ্রোতা এখনও 

বর্তমান”, তাহার জিজ্রান্ত-তিনি চড়ামণি মহাশয়ের কাছে পৌছা- 

ইয়াছেন কিনা জানি না এবং তিনিই বা কি ভুত্তর দিবেন, বলিতে 

পারি না। তবে বনু বলরামের মন্দিরে যাঁছা যাহা ঘটিয়াছিল তাছা 

আর এক প্রত্যক্ষ "্রষ্টা ও শ্রোতা”, (সেই দিনই নোটু করিয়া রাখিয়া) 

পুস্তকমধ্যে নিবদ্ধ করিদ্বাছেন। কথামৃত ৪র্থ ভাগ গঞ্চদ্শ খণ্ডে 

এদিনের ঘটন1 লিখিত রহিয়াছে--ভাহাতে শীন্পপ কথার নামগন্ধও 

নাই। * অন্যর কোনও স্থলেও এনূপ কথা ( অন্ততঃ কথামূতে ) আছে 

বলিয়া বোধ হয় ন1। 

কিন্তু ৮ঠ1ৎ এই গজিজ্ঞ।স।'টা কেন কর। হইল ভাহার কারণ ভাগ 

বোঝ। গেল না। চূড়ামণি মহাশয় তে। পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ই 

ছিলেন । তবে অতুঃক্িবাদ বা গডাহয়া গড়া না শুণিলে বা না! 

দেখিলে কি চন্দ্রদতত বাবুর আশ মিটেনা? 

স্থামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধায় (পুর্ব উপ্লিগিত) অভ্াকি গলি 

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবখ্বক মনে করিতেছি । চট 

বাবুব গেখায় একপ প্রতীতি হয় থে মহাঝ্থা গা বা স্বামী শ্রদ্ধানদ্দ 

যা) করিতেছেন তাহা শ্বানী বিবেকানন্দের মেঘমন্র চি 

%& 'ঢাপরাশ' সন্বন্থীমু কথা ( সর্থাং পরম্ঠতনদের চাস ও মহাশযুকে 

ভিন্ধাস! করিয়াছিলেনশ্-ভুমি যে বন্স প্রচার কর, ঢাপরাশ আছে? ) প্রমাণিত 

করিবার উদ্দেপ্তে কোনও ব্যক্তি হদুণ সাক্ষীর কথা বলিয়াছিলেন-কিন্ক 

-বখন সাক্ষীর পরিচয় চাওয়। হইল তখন ভিনি নীরক বহিলেন। (প্রথম 

শৰিশি্ ক দেখুন ।) 



১৬৪  রামকফ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 

জগদালোড়নের ফল। কিন্তু মহাত্মর অথবা শ্রদ্কানন্দের সাধন জীবনের 

কর্ক্ষেত্র স্বামীজির মেঘমন্ত্রবাণী দ্বারা কি ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল 

তাহা আমর! অবগত নহি--এবং চন্দদত্ত বাবু বলেন নাই । তবে মহাত্মা 

যে ত্যাগের পরাকাঠ্। দেখাইতেছেন, তিনি যে সব নীতির প্রচার 

করিতেছেন, শ্বামীজি ব| ততমশ্প্রদায় তাহা করিয়াছেন কি? মহাখ্ার 

উপদেশাবলীর এক আধটা বিবেকানন্দের বাণীর সদৃশ হইতে পারে। * 

তেমন সাদৃশ্থ চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশাবলির সঙ্গেও মহাত্মার কথা- 

গুলির আছে--বরং অধিকতরই আছে। মহাত্মা কোনও "আনন 

সাজিয়। গেরুয়। পরেন নাই_অথচ আহারে পোষাকে? চলায় ফিরা 

সংঘম সাধনায়, স্বামী্জির বা তদনুবন্তী 'আনম্ৰ, গণের সহিত তাহার 

কত গ্রভেদ | তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্? যে ভাবে শুদ্ধি চালাইতেছেন_- 

স্বামী বিবেকানন্দ বা তৎসম্প্রদায় সেরূপ কি করিয়াছেন? ছুই এক 

জন বিলাতী ৰা মািনী সাহেব মেমকে গেরুয়। পিন্ধাইয়াছেন বটে__ 

কিন্তু স্বামীজির বছপূর্ে থিয়মফি দলে ঢুকিয়া অনেক সাহেব মেম হিল, 

বৌদ্ধ ইত্যাদি সংজ্ঞাভাঁঞ্জন হইয়াছেন ; এমন কি মুক্তি ফৌজের দলেও 

ৈরিকবন্ত্র এবং হিন্দুনাম গ্রহণ পর্যান্ত হইয়াছে শুনিয়াছি। বিবেকা- 

নন্দের সম্প্রদায় এদেশের কয়জন মে|ললমানকে হিন্দু করিয়াছেন? 

এমনকি) বৈধাব গোস্বামীর! কত পার্বত। জাতিকে হিন্দু বাঁনানয়াছেন-_ 

সে দিকেও তে। আই সম্প্রীর কিছু করিয়াছেন বলিয়া! অবগত নঙি। 

ভারপর 'মমবেত ভাবে লাম দিয়া ব! নাম না দিয় যেখানেই সেবাকার্ধয 

আরব হউক, দেইখানেই বিবেকাননের শ্রীকর-চিহ্ন বর্তমান”--ইছার 

অর্থ কিএই নয় যেস্বামীজি কর্তৃক রামকফ মিশন সংস্থাপনের পৃবে 

: এদেশে কুত্রাপি সং সমবেত ভাবে কোনও সেবাকার্য। ছিল না? যাদ্ধেৰ 
পাশপাশি পিটিশ তি 

এলসি সিসি পপি আসি তি রি চাটি পাস 

॥. প্ সহাস্থার “অল্প শা গ্রতা বর্জন ও স্বামীজির রগ গা ঠিক 

একার বাদক কিনা তখিবযেও সশ্েহ আছে । 



দ্বিতীয় পরিশিই--গ । ১৬৫ 
কাকা সপ সা সত মিপ সা সত সার সপ ৯ ৯০৯ সপ সি সপ সিসি সা সিকি ৪ সি এ সি 

কাছ হইতে মিশন শফটি ধার করা-মামি এস্লে তাদের (অর্থাং 

থাঠীরান্ মিশনারীগণের) কথ। বলিব না--তাহার। হুতিঙ্ষাদিতে ও পীড়ার 
সময়ে এদেশীয় নর নারীর সেবা কগিয়া ত)পদেশে লোকদের 

খীষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিতেন ব্রাঙ্মগণের কথাও বাঁলব না তাহারা 
খীপ্রিয়ানদের অহ্করণে “মিশন, (স্বামীজির বু পুর্বেই ) করিয়াছেন। 

আমি আমাদের সমাজের কথাই বলিৰ। হিন্দুদের সমান্ত বন্ধন যেয়প 

স্তাহাতে পরম্পর সহায়তার ভাব ফুটয়া! উঠে_ভ্তাতি মরিলে সকলে 

মিলিয়া বচন দহন করে, অশৌচ মানে--শ্রাদ্ধে সকলে সাহ!ধ। করিয়া 

ব্যাপার নির্বাহ করে। বাষ্টিভাবে দরিদ্র দেবার অন্য মু্টিতিক্ষ।। 

শ্রাঙ্ধাদিতে কাঙগালী ভোজন ইত্যাদিতো রহিয়াছেই | সমষ্টিভাবেও গ্রাম 

দেশে ঘুবকদেপ এক-একটা দল থাকে *--উহারা বিপদ আপদে লোফের 
সাঠাম। করে--ডাকাত পড়িলনে বা আগুন লাগিলে উ্ারাই অগ্রসর 

হয়--আবার উঠারাই বার-য়ারি পৃজ] করে, বরযাত্রীর দল পুষ্ট করে; 
ইদানীং স্কুল ডিস্পেনপারীর ভন্য স|মাঞ্জিক ক্রিয়া কলাপের সময়ে টাদাও 
উঠায়। আর পাশ্চাত্য অনুক্রণেও *শোভাবাজার বেনাভোলেন্ট 
সোসাইটি” প্রস্ৃতি ছু” একটা অগ্ষ্ঠান 1 স্বামী বিবেকানন্দের পুর্ধেও 

হইয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা । কংগ্রেসে ভলা্টিয়ারের দল গঠিত 
হইত-__এবং আমার বোধ য় ১৮৯১ সালে যে.“জক্রোদয়যোগণ তয় 
তাহাতে কলিকা হায় তাদৃশ ভলা্টিগারদল গঠিত হইয়া সমাজ সেবায়ও 
নিযুক হইর়াছিল। অতএব রামকুঞ্জ মিশন খৃষ্টান ও ব্রঙ্গদের অনুকরণে 
গঠিত হইলেও হিন্দুসমাজ্রের গঞ্ষেও একেবারে অভিনব জিপণিস নহে। 
স়যাসীর দল তো চিরকালই পরার্থপরারণ--এমনকি বিশে ডাকাতের 

শপ পািশ্দি কি পিপসিপীশিটদি ২৯শীশিদপপীস পিপিপি এ 

& পণিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত “যুগান্তর" উপক্লাসে বঙ্গদেশের একটি 
পাডাগাষের চিত্র আছে-_তাহাতে “হাসের দল' নামক এক যুবকসক্ষের বর্ণন! 
আছে । কলিত হইলেও বাস্তবের উপর ইহার ভিত্ি বলিয়াই মনে হয়। 

+ সেদিন সংবাদ পত্রে “কলিকাতা অনাথ আশ্রমের ৩১ শবাধিক 
: অধিবেশনের বিবরপ পড়া গেল। তাহ! হইলে, ১৮৯২ 568 
আন্মপ্রকাশের পূর্বে--ইহ। সংস্থাপিত হইয়াছে। | 



১৬৬ রাঁধরু্জ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ 

সি লা্পস্পািলাসি পা পাউিনা ত ৮৬ ০াহত
 ১লাস বাসীর বিপিএল

 স্পা সপ বশ সালা ও পিরিত সি পিস সপ সপ সপ প্র পাস ৯৫ 

দলও ন[কি দরিড্রের সেবা করিত, যদিও ধনীর ঘাড় ভাল্গত। বরং 

্বামীদ্রির গ্রবপ্তিত মঠ * পেবাসমিতি গ্রভৃতচতে (খীষ্টানদের স্যার ) 

নিজেদের সঞ্গরনায় প্রচারার্থ পুথি ছবি ইত্যাদির বিক্রু্, স্বমীজিদের কেহ 

আমিলে অভিনন্দনার্থ সভা করা, রামরুষক-বিবেকানান্দের স্মৃতিসতা 

করা, রামরুষের পুজার্থ মন্দির করা ইত)াদির গ্রচেষ্টা দেখা যায়-.. 

তাছাতে জনসেবা “নিঃস্বার্থ” ভাবে হইঠেছে বলা যায় নাঁ। 

রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা উপকার অবস্থা হয়_-কোন্ মিশন দ্বারাই 
বা কিছুটা না হয়? তবে যখন দেখিতে পাই, যে নবাযুবকগণ 

পিতামাতার সেবা ছাড়ি মিশনে যোগ দিতেছে ও উপাজ্জনশীল গৃহস্থ না 

হইয়া ভিক্ষুকের দল বাড়াইতেছে, 1 আর (বঙ্গদেশের আখড়ার মোহান্ত 

বাবাজরীদের ন্যায় )"স্বামীজি'রাও সেই ভিক্ষুকের দলের অর্জনের (ভিক্ষ! 
এবং ছবি ও সমাজ-বিরুদ্ধমতখাপক পুস্তকাদি ফেরি করির। যাহ! 

তয় তাহার ) দ্বারা বেশ বড় লোক মাফিক চলাফ€া করিতেছেন? তখন 

মনে হয়:-_-এই বাবসায় চলিতেছে মন্দ নয়! নচেৎ কোথায় কবে ছুভিক্ষ 

প্লাবন বা মহামারী ভইবে--তাঁরজন্য এইরূপ করিয়। দল বাধিয়া রাখার 

প্রয়োন্রনই বা কি ছিল? চন্ুদত্ত বাবু ইহাও লিখিয়াছেন। বিছ্াবিনোদ 

মহাশয়ের জন্মগ্রামে একটি সেবাশ্রম প্রিটিত হইয়া তাহার দ্বারা পরি- 
চালিত হইলে, দেখিয়। তান স্থণী হইবেন । তাহার উপদেশ অবশ্যই 

'মুলাবান্। তবে যতট। জানিতে পারিয়াছি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রামের 

সাম।ঞ্রিক অবস্থা এখনও এমন পরম্পর সছাঃভূতশন্ত হয় নাই যে 

'সেবাশ্রম” একট। করা নিতান্তঃ আবশ্যক । বরং এরূপ “সেবাশ্রম' থে 

স্থানে আবিভূঠ হইবে, সেখানে লোক ক্রমশঃ পণাথপরভা ভু জয়া যাহবে। 

বিলাতের লোক যেমন ভিক্ষু কে ভিক্ষা ন। দিয়? 'পুষর হাওস? দেখাইয়া 

দে॥--এখানেও হয় তে। লোকে আম্মীয় বা গ্রতিবেশীকে দেরূপ সেবাশ্রম 
পপ 

৮০০ শশী শীট তি তি শশা াতিীিপেশ্পী পিসী পা পি 

& বঙ্কিম বাবুর আনন্দ মঠ পড়িলে, নান বিষয়ে আধুনিক এই মটর 

সাদৃপ্ত মনে হইবে; বঞ্ষিম্ বাবু ও না।ক বাণ্তবের উপরেই কল্পনার ভিত্তি 

স্থাপন করিয়াহিলেৰ। 

শী ইহারা অনেকেই সচ্চবিত্র ও শিক্ষিত যুবক; বিবাহ করিয়া সমাজে 

থাকিলে অদ্গৃহস্থের সংখ্যা বাড়িত, ইহাতে ক্রম: ক্ষীণভূত হিন্দু সমাঙ্গের ও 

-. লাভ ইইত। | | 
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কাটার পন এরি ৯টি পিটিসি পপি পরি শরির পি ৭ পাস ৩৩০ 

দেখাহয়া দিবে । * 

চশ্্রদত্ত বাবু বলিয়াছেন_পনদীয়ার প্রেমানতার একবার ছে'ড়া 
পুথির ঢপর ঘ। |দয়াছলেন। তাহ] আনবন চণ্ডাল উন্নত হহয়ছে * 

এই গ'ছেড়। পু'থ”র অথ আণশ্বহ শান শ্রদ্-এবং এহরূপ উক্তি 
স্বমীজর লাধু অনুকরণ সন্দেহ নাহল সাধোক পাগুত বিগ্াঝিনোদ 
মহাশয় [বখেকানন্দের প্রাতি বরাগবান? আমনমহাপ্রড় শাস্ত্রের ডপর 

আঘাত দেওয়। পুরে থাবুক ৬1৭ স্বয়ং অগ।ধ শান্বেক্তা হলেন? তাহার 

শক্ষান্ুসারে ক্ুগপসনাতন গুভাত গোস্বামগণ বহু সংসৃত গ্রন্থ !লগিয। 
শাঙ্গার্থ [বচার কারয়। [গয়াছেন | এমনাক ৮৩গচারভামুত প্রত $ 

বাঙ্গালা গ্রদ্থেও পদে পদে শ[ঘ্রর বচন চদ্ধারপৃব্বক ওব বচ।৭ আছে। 
বর্ধমানে যাহারা বৈষ্ণব পমাজের অগ্রণা মেংসব প্রডূপাদগণণ্ এক 
একজন এভুত শান্গজ্ঞান সম্পর । হদাশীং গবগমেণ্টের সংস্কৃত পরাঙ্গার 
বৈষ্ব্শনশাস্ত্বেরেও মযঠানা লতি ১য়]ছে। 

কগঠঃ যাহারা এনুগেও বামগাারক বালয়া প্রথচাত (যেমন রাজ! 
র[মমে।হন রায়, প্বামী ধয়ানন্ন প্রভাত) তাহারাও শানসের মযচাদা রক্ষ! 

কাররাছেন- শাস্্কে ভিত্তি কারয়া নৃতন ব্যাথ্যা দয়াছেন। তবে কেশব 
চন্দ্র সেন (যান সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদশা] [ছিলেন না) হহঠেহ শাুময)াদার 
লোপ হহয়াছে-ফণও ভেমান হহয়।ছে_আাঙ্গমমাঞ্ধ [কিছুদিন বেশ জম- 
কাল হহয়াছিল_-এখন নপক গ্রায়। স্বামী ত্রাঙ্মনমানেরহ মেথর 
ছিলেন_-তিংন এ ধারাহ ধারস]ছলেন| ভূত দেখিয়া যান ভাবযাৎ্াবচার 
করিতে হয়, তবে পরিণাম ক হহবে তখীদ সম্প্রনায় বুঝয়া উন | 

০০০ 

৪ ইতোমধ্যেহ শুনশিতেোছ অনাথ আতৃরদের আম্মীয় স্বজন কেহ কেহ 

নাকি উচ্ভাদিগকে বামকুফ্ণ দেবাশ্রমে পৌছাইর| দিতেছে । এ লকল নিরুপায় 
ব্যকিকে জীবনের এই চরনকালে আমাজন পোবিত সাস্বার ( অ্রত্রণে 

্পাশ্যাস্পশ্ত বিচার) সেবাশ্রমে গিয়া পরিত্যাগ করিতে হইতেছে ! 

প' পরমহংনদেব সংস্কতশান্তজ্ঞ ছিলেন না তিনি গকমুখে ও দাধুসঙ্গে 

শাঙ্গমণ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন ; ঠাহার একট “পন্প্রদায় হউক ঈননটী 
ধেন ঠাহার অভিপ্রেত ছিপ নাস্প্রকৃত পক্ষে ইহা শ্বামী বিবেকানশোহ্ 
প্রবতিত । তথাপি পরমহংসদের গুরু ( এবং অবতার ) ঝুলিয়।--&হ। ঠাহান 

£মাপ্দায়? কগেই প্রাহ়শ। কথিত হইয়া খাঃক। রী 



৯৬৮ রামকফ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । 

বড় ঝড় “কথা আমর! বহু শুনিয়াছি ও শুনিতেছি) কিন্ত 
কথায় কোনও দিন চিড়া ভিক্রে না । কথা ধিনি বলিবেন, তীহার 
পদান্কানুদরণ করিবার পূর্বে বুদ্ধিমান্ কি দেখিবেন তীঠার চরিত্র ও 
অনুষ্ঠানাদি কথার অনুরূপ কিনা । এই জন্তই সম্প্রদায় প্রবর্তক 
স্বামীজির কার্ষে। ও কথার, অনুষ্ঠানে ও উপদেশে সামজন্ত কতদৃর তাহা 
পরীক্ষা করিবার বিষয়-বিগ্ভা(বনোদ মহাশয় ভাঙা করিযাছেন--এবং 
বেশ বিচক্ষণভাবেই করিয়াছেন। যদি গগ্দ থাকে তাহা খাটিতে 
কইবেই-এখল লম্প্রদায়স্থ ব্াক্তিগণের উচিত এসব ধগাসস্তব দুর করা, 

সমান্োচককে গাধি মাত দিয়া কোনও লাত নাই । “চালাকি দ্বার] 
কোনও মহৎ কার্য চয় না”,--পপ্রেম। সঙ্যান্থরাগ ও মহাবীধোর 

ঙায়তায় সকল কার্য সম্পরর হয়* এইন্রপ উপদেশ দেওয়া বা ধাাপন 

করা খুবই সহঅ-কিস্তু কাজের বেলায় কি দেখিতে পাই 1 দেখি 

আগাগোড়া 'চাহকি? (যথা চূড়াম।ণ মহাশয়ের নিকটে পরমহংসঙগেবের 

নিজের অবস্থা সনবদ্ধে স্বীকাবোকি ছলন। মার এটন্ধপ বসা); দেখিণ প্রেমের? 

পরিবর্তে গাধি, (যেমন বিদ্যালিনোদ ম্াশয়ের উপর বধিত হইয়াছে)? 
দেখি “সঙাশ্বর/গের” পরিবর্তে অহু।কিবাদ ও অপ্রম[শিত কথা (ষণ! 
শবামীদির বিশেষণদি_এবং চুড়ামণি মহাশয় কাডক পরমঠংসদেবের 
প্রীচরণ বক্ষঃন্থলে ধারণ হতা1দি)) এবং দেখি “মহাবীর্যর?) পরিবধে 
ব্হিনয় ও অভদ্রতা (যেমন প্রতিবাদ প্রবন্ধের 'টোনু, ও বিদ্ভাবনোদ 
খহাশয়ের প্রাত তৃচ্ছ-তাচ্ছল্লোর ভাব ) | 

উপমংহার়ে বর্খা যাশয়ের প্রঠি এই দীনের বিপীত নিবেন এই 

থে, জদীর প্রবন্ধে থে 'মহাম্মার এবং 'প্রেমবতারের' উল্লেধ হইয়াছে, 

তাহাদের শিক্ষা তিনি অনুপ্রাণিত হউন? তাহাদের সারলা, সফিফুভা, 

আদস্তিত্ব ও. পবিত্রত। আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করুন) এবং কুপা করিষ। 
এই সুর প্রবন্ধ লেখকেয় ধৃষ্টতা থেন তিনি মার্জনা! করেন। 



প্রবন্ধাষ্টক। 
পাটা েরনরররা 

সহ্সমোপার।ষ 

শ্ত্রীপদ্ননাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ এম,এ 
 প্রণীত। 

কলিকাতা 

মূল্য /৮* মাত্র 



হিডেন 
মহিলা প্রেস্ 

২৭, ২৯ পটলডাঙ্গা সীট, কলিকাতা। 

শ্রীবিপিন বিহারী নাথ কর্্ক মু্রিত। 

এবং 

শ্রীউপেন্্রনাথ পাল চৌধুরী কর্তৃক 

২৭নং পটুয়াটোল! লেন হইতে প্রকাশিত। 
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০০০ ন্ 

৮০৮৮৮০৫০ ৩৭৪ /$এ নন 
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স্যু্পম্ন্ । 

০ 

ভারতীর বরপুত্র কালিদাসই যখন তদীয় মহাকাব্য রঘুবংশের প্রারস্তে 
লিখিয়াছেন, “মন্দ; কবিষপ্ঃপ্রার্থী গমিধ্যামুপহান্যতাম্”, অথচ রঘুবংশ 
তাহার সর্বপ্রথম গ্রস্থ নহে বলিয়াই সকলের বিশ্বাস; তখন, যে ব্যক্তি 

অন্য ক্ষুদ্র একথানি প্রবন্ধপুস্তক হস্তে লইয়া সাহিত্প্রাঙ্গনে প্রবেশ 

লাভার্থ কুতোদাম, সে আর কি বলিবে? 

জননী মাতৃভাষার চরণ প্রান্তে, ধাহারা কৃতিসস্তান তাহারা বহমূল্য 

মণিমুক্তাদি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন; যাহার শক্তি সামান্ত সে অকিঞ্চিং- 

কর কোনও কিছু মাত্র প্রদান করিতে পারিলেই নিজকে ধন্ত মনে করে; 
জননী কখনই সন্তানের ভক্তি উপহার উপেক্ষা করিতে পারেন না। ইহাই 

প্রবন্ধাষ্টক প্রকাশে ভরসা । 

এই পর্যান্ত বাঙ্গাল! পত্রিকাদিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহার মধ্যে 

আটটি প্রবন্ধ লইয়া এই প্রবন্ধাষ্টক সংকলি5 হইল । 
“সারম্বতপন্্র” ও “সাহিত্যসেবকের” সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটু ঘি 

ছিল; অবান্তর হইলেও এতং সম্বন্ধে ছুই একটি কথা এই স্থলে বল! 
আবশ্যক মনে করিতেছি । 

ঢাকাস্থ সুবিখ্যাত সারম্বতসমা্জের সম্পাদক মহামহোপাখযার রর 
প্রসরচন্জ বিদ্যারত্ব মহোদয় উক্ত সমাক্গের মুখপত্র “সারম্বতপত্রের” সম্পাদন 

ভার কিয়দিবসের নিমিত্ত তাহার এই অকৃত্তী ছাত্রের উপর অণ করেন৷ 



শি িশ্ীঁ্পিশশাশাশিীশিপিপপাশাপীপীশিশিাশিশীিশািিটিশাঁী শীট 

তখনও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তরণ কার্য্যের সমাপন হয় নাই, 

এবং তৎকাল পর্য্যন্ত আমি বাঙ্গালা ভাষায় কোনও প্রবন্ধ রচনা করি নাই। 

' সেই সাপ্তাহিক পত্রে নৃতন উদ্যমে লিখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ছুইটি, নিতান্ত 

ক্ু্রায়তন হইলেও, এই গ্রস্থের অন্তনিবিষ্ট হইল। ছুঃখের বিষয় সারস্বত 

পত্র বহুকাঁল হইল কালের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে । 
রাজকার্যোঁপলক্ষে সর্বপ্রথম আমাকে আসামের রাজধানী থাসিয়া। 

পাহাড়ের মধ্যবর্তী শিলং সহরে যাইতে হইয়াছিল। সেইস্থলে কতিপয় 

ব্গসাহিত্যান্গরক্ত ব্যক্তি কতক সংস্থাপিত “শিলং সাহিত্যসভা” নামক 

একটি পুস্তকাগার ছিল; ইহাকে অধ্বর্থনামী করিবার জন্ম ইহার একটি 

সমালোচনী শাখা স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে সাহিত্য 

বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ হইত। তন্মদ্যে একটি প্রবন্ধ “ভট্টিকাব্যের গ্রস্থকার” 

তদানীং বঙ্গবাসী পত্রিকার করুপক্ষীয়গণকততুক সুদক্ষ ভাবে পরিচালিত 

“জন্মভূমি” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । এই প্রবন্ধটি ও প্রবন্ধাষ্টকের 

একতমরূপে পুন: প্রকাশিত হইল । 

এই সাহিত্য সভার সদন্গণ “সাহিভাসেবক” নামে একখানি মাসিক 

পত্র কিঞ্িরধিক দুই বংসরকাল প্রকাশিত করিয়াছিলেন; ইহার সম্পাদক 

সমিতির সভ্যরূপে আমাকে কাজ করিতে হইয়াছিল। সেই পত্রিকায় 

মল্লিধিত প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই এই গ্রস্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিরা “সাহিত্য- 

সেবকের" এবং অধুনা বিলুপ্ত “শিলং সাহিভ্যসভার” স্বতি সংরক্ষণার্থ কথক্চিৎ 

প্রয়াস করিয়াছি। 
আসাম প্রদেশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এবং মোসলমান মহাপুরুষগণের বিষয়ে 

বঙ্গদেশীয় জনসাধারণ অতি অল্পই অবগত আছেন। এই নিমিত্ত ময়মন- 

সিংহ হইতে প্রকাশিত “আরতি” পত্রিকায় লিখিত “পূর্ণানন্দগিরি ও 

কামাধ্যামহাপীঠ” নামক প্রবন্ধাট এবং ইদানীং নির্ধাপিত “প্রদীপ” 
চা 



রি 

স্পাশপ পাশ পাশ পপিপসপোশা পিপিপি পিস কসর শিপন শাাাশশপপীশশীিশশশিপিশটিী 

পত্রে প্রকাশিভ “ফকির শাহজলাল” সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এতদ্ গ্রন্থতৃক্ত করিয়া 

পুনশ্চ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইল। 

সমন্ত প্রবন্ধেই অল্প অল্প সংশোধন করিতে হইয়াছে। কিন্তু কুত্রাপি 
বিশেষ ভাষে পরিবর্জন বা পরিবদ্ধনের প্রয়াস পাই নাই। সুদূরবত্তিস্থান 
হইতে প্রাফ্ দেখিতে হইয়াছে, তজ্জন্ত ছুই চারিটি স্থলে অশুদ্ধি থাকিয়া গেল। 

মহ্ৃদয় পাঠকবর্গ তাহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন । 

ইতি-_ 

কটন কলেজ, গৌহাটি। 
ইদি ] শ্রীপদ্মনাথ দেবশন্মা। 





শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি । 
হি শশী তক 3828 48 

সকল কাজেরই একটা উপক্রম আছে। অধিকাংশ স্লেই 

দেখা যায়, একাধিকবার উপক্রমের পর কাধ্যের সুচার সাধন 

হইয়। থাকে। সকুত্পক্রমের ফলাফলের উপর নির্ভর করিলে, 

এ জগতে অনেক বড় বড় কাজ অগ্থ পর্যান্ত সুসিদ্ধ দেখিতে 

পাইতাম না । 

ধাহার৷ মাজ কাল বঙ্গভাধার মাসিক পত্রা্িতে প্রবন্ধ লিখি- 

বার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইলে সম্গুচিত চিঞে পরিহার প্রার্থন। করেন। 

সেই সকল সুশিক্ষিত বান্তিবর্গের নিকট ছুই একটি কথা বলাই 
এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । উপরি লিখিত কথাগুলি অবশ্যুই 

তাহারা বিদিত আছেন। লিপিবার উদ্ভম মারেই যে কেছ 

 বঙ্কিমচন্দ কি কালীপ্রসন্ন হইয়া বসিবেন, ইহা! প্রত্যাশা করিতে 

পারা যার না; এবং চেষ্ট। কপিলেও, সকলেই যে “স্থলেখক” 

হজ্্রাভাক হইবেন, এ কথাও বিশ্বাসযোগ্য নছে। তবে, সাধা- 

রণের নিকট নকলেরই আনেক সময় কিছু কিছু বলিবার থাকিতে 
পারে; হাহা প্রায়শঃ মৌখিক বলিবার শ্ুযোগ ও স্থৃবিধা ঘটিয়া 

উঠতে না, ঘটিলেও তাহা! সচরাচর নিতান্ত ক্ষণস্থায়াই হয়। 

ম্বতরাং যাহা বক্তধা, হাতে কলমে তাহা বিজ্ঞাপিত করাই সুবিধা । 
সকলেই, চেক্টা করিলে, “স্ুলেখক” -না হউন, মনের কথাটা 

রঃ 



২ | প্রবস্ধাষ্টক। 
০ পিপিপি শপীপা ও পাস শশা 

ভালরূপে সাধারণের পরিজ্ঞানার্থে পত্রস্থ করিতে পারেন, ইহা এক 

প্রকার ্রব। এবং তনিমিত্ত উপক্রম করা স্তুশিক্ষিত ব্যক্তি- 

সাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য। 

কৃঙবিছ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট লোকে অনেক প্রত্যাশা করিয়া 

থাকে; তাহার! কোন্ বিষয়ে কি মতামত প্রকাণ করেন, ইতর- 

সাধারণ উহ। জানিবার নিমিত্ত উদগ্্রীন হইয়া খাকে। সদাশয় 

ইংরাজ-রাজের কৃপার, শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ নানাদেশের নান 

জাতির যে সকল জ্ঞানরাশির অধিকারী হইয়াছেন, দেশস্থ সাধারণ 

ব্যক্তিবর্গের সমীপে উহার চার করা কি বিবেয় নহে ?__অজ্ঞতা 

ব। কুখিক্ প্রভাবে দেশে ও সনাজে যে সকল কদাচার প্রবর্তিত 

হইয়াছে বা হইতেছে, স্বদেণীয় ও বিদেশীর শান্্র এবং ধন্্ননীতি 

গ্রভৃতির মালোচনাদারা মঃজ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

উহ দুরীকরণার্ধে লেখনী ধারণ করা কি কর্চব্য নহে 1 এবং 

যদি ঠহ, বিহিত কম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শিক্ষিত 

ব্যক্তি মা.ররই মনের ভাব সুন্দরন্ূপে লেখনী-ঘুখে ব্যক্ত করিতে 

ত্র কর। কি উচিত নহে? 

ন্মানে আল্ম।দ্দ শীয় কুতবিস্ত সম্প্রদায়ের একটা বড়ই 

কলঙ্গের কথা শনিতে পাওয়া! বায়। বিদ্যালয়ের 1 সীম! 

আচক্রব হরিয। বাহার শিক্ষাবিভা,গর বহিতাগে বিচরণ করেন, 

তীহাদের অধিকাংশেই-পুর্বনাপী * বিদ্তা একেবারে ভুলিয়া ষান। 
অপর সাধারণ লোকচঈতে তীহাদিগকে বাছিয়া বাহির কর! 
এক প্রকার দায় হুঈযা উঠে। কেন এমন হইল? 

পাপ জজ সপাপপ্পপাপা পাপা শাশিণাশাশাটিশীী শশী সস 



শিক্ষিত সদায় প্রতি। ঙ. 
. ০৮০প্পসাশপাপপিম্পীশশ্পিীীশিিটশীশিশাশীশিশ শীল শী শশী তত নি রেবি ররর রর 

বাইবেলে একটি উপকথা আছে। কোন প্রভু ত দয় ভত্য- 

ত্রয়কে যথাক্রমে পাঁচটি ছুইটি ও একটি মুদ্র। প্রদান পুর্ববক 

বিদেশ চলিয়। বান। প্রথম ভৃত্যটি তাহার পাঁচটি মুদ্রান্বারা 
ব্যবসায় করিয়া মার পঁঁঢটি লাভ করিল। দ্বিঠীয় ভূহ্যও একূপে 

আর দুইটি মুদ্রা উপার্জন করিল। তৃতীয় ব্যক্তি, প্রভুর মুদ্রা 
গ্রভুকে ফিরাঠয়। দিতে হইবে ভাবিয়া, ততবদ্ধনার্থে কোনও চেষ্টা 
কর, বিবেয় বিবেচনা করিল না। যথানময়ে প্রত প্রশ্যাগত 
হঃলে আপন মাপন বুত্তান্ত স্বেদন করিয়। প্রথম ব্যক্তি 

দশটি, দ্বিতীয় চারটি এবং ভ্ঁভীয় একটি মুদ্র। আনিয়া, তাহাকে 

প্রশ্যর্পন করিল। প্রথম ও দ্বিশীয়ের প্রতি এভু নিরতিশর় 
গ্রী: হইয়া য.থাচিত পুরম্কাগ বিধান করিলেন; পরস্ধু তৃতীয় 

ভূঙ,কে নিঠান্ত শং্ণ্য ভাবিয়া ঠিরস্কার পুর্বিক দুর করিয়া 

দিলেন। 
আ।মাদের বঃমান-কাণীন শিক্ষিত দণও প্রভুর তৃতীয় 

ভৃত্যের মম শ্রেণীস্থ নেন কি? তাহার পিালয়প্রদত্ত জ্ঞান 

সাবাগণ মধ্যে : চার কূপ ব্য৭সায় দ্বারা পণিপুষ্ট করেন না, তাই 

স্থদসমাজকর্তৃক তিরস্কারের ভাজন হইয়া থকেন। তাহাদের 

নিকট এই মাহ নিখেদপ।-_উাহার। একটু আলম্য পরিশ্যাগ 

করু, ; একবার অধীঠ শ্গ্ঘির আালোচন। করুন; এবং দেশ- 
মধ্যে ডহ। প্রগর করিয়া উপর তিখিভ বলঙ্ক অপনোদন কর্ন 

্রন্থাঞডি ত-জান বিশ্বাবষ্ঠালয়বিশিগত ব্ত-বুন্দই যে 

কেবল এই প্রধন্ের বিবয়াডুতঠ। এমন নছে। “শিক্ষিত? 
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গর্ধ্যায়ে এমন সকল ব্যক্তিকেও ধর! গিয়াছে, বাহার! নিজের 

ভূয়োদর্শনের ফলে অভিজ্ঞত| লাভ করিয়া মানব সাধারণকে 
শিখাইবার ও বুঝাইবার উপযুক্ত অনেক বিষয় শিখিয়াছেন ও 

বুঝিয়াছেন, বাহাদের চরণসমীপে বসিয়া অনেক বিশ্ববিগ্ালয়ের 
বরপু্র, সংসার, সমীজ, ধর্মনীতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের নমীঢীন 

মীমাংসা শিক্ষ। করিতে পারেন। অর্ববাচীন সমাজের উপদেশার্থ, 

উল্লেখিত প্রাচীনগণের লেখনী থারণ কর! কি উচিত নহে? 

এক্ষণে দেখা গেল বে লিখিবার জন্য, অর্থাৎ মনের ভাব 

স্ন্দররূপে লেখনীমুখে ব্যক্ত করিবার নিমিত, চেষ্টা কর! 

সকলেরই কর্তব্য । বিষয়টি একটু তলাই়া৷ দেখিলে কিছু সহজ 

বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে। মানব মাত্রেই আমর! নিজ 

নিজ মনের ভাব বাগযন্্র কিম্বা লেখনীষন্ত্রের সাহায্যে আশৈশব 

প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ বাহার সুশিক্ষিত? 

তাহারা ছাত্রাবস্থায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাংবশুনরিক, 

বৈশ্ববিষ্ভালয়িক গুভূতি অগণন পরীক্ষাসুতে উক্ত বন্ত্র্বয়ের অতুযুদার 

ব্যবহার করিয়াছেন ; সম্প্রতি সংসার-মঞ্চে উকীল, হাকিম, 

কেরাণী ও শিক্ষক ইত্যাদি বিবিধ বেশে এ দুই বন্ত্রেরই সহায়তায় 

বিচরণ করিতেছেন, এবং এতদ্দারা মনের নানা ভাব ব্যক্ত করিয়। 

আসিতেছেন। সুতরাং ইহার নিমিত্ত প্রয়াসের কথ! কেন? 

কথাটা এই যে, যাহা সাধারণের সমালোচনার অধীন করিয়া পত্রস্থ 
করিতে হইবে, তাহা ফে্ধপে একটু সংঘত করিয়া ও বিশুদ্ধতাৰে 

প্রকাশিত হয়, তৎপক্ষেই চেষ্টার প্রয়োজন; কেন না বিষয়কর্মে 
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বা চিঠিপত্রে আমরা ভাষার সংযত ও বিশুদ্ধ ভাবের প্রতি মনো- 
যোগ দিবার অবসর সচরাচর পাইয়া উঠি না। 

কিন্তু আরও একটি কথা, একটু গুরুতর কথাই বক্তব্য রহি- 

যাছে। পুরে যে বাগবন্ত্র ও লেখনীবন্ত্রের পরিচালনার কথা 

উল্লেখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ স্থলেই, মাতৃভাষার সঙ্গে 
অধুনাতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গন্ধ থাকে ন।॥ নল্যে বিষ্ভালয়ে 

এবং সম্প্রতি বিষয়কন্মে ইংরাজা ভাষারই চচ্চা কখাতে, তাহাদের 

অধিকাংশই নিজের মাতৃভাষার আলোচনায় নিতান্ত পরাজ্ুখ ; 

ইংরেজী ভাবা নেন তাহাদের চিনুটা যুড়িয়! রাখিয়াছে, স্বদেশের 

ভাঘা যেন স্থিতিবিরোধিতা নিয়মে উহার কাছেও (ঘেসিতে 

পারিতেছে ন|। “বিবাহবিজাটের”' মিঃ সিংহের শ্যায় প্রকৃতই 

তাহাদের বাঙ্গাল! বলিতে যেন কষ্ট হয়, এবং যাহা বলেন, তাহা 

যেন মনে মনে ইতরাজী হইভে ত্বরজনা করিয়া এবং শতকর! 

নিরনববইটি ইংরেজা শব্দের বুক্নী দিয়। বাহির করিয়। থাকেন। 
তাহার! সংবাদ পত্র পাঠ করিবেন উদরেজাতে, পুস্তকার্দি পাঠ 

করিবেন ইংরেজাতে, পরস্পর আলাপ করিবেন ইংরেজীতে, এমন 

কি পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট টিঠিখানা ও লিখিবেন ইংরেজীতে |. 

স্কৃতরাং ইহারা বঙ্গভাষায় কোন কিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে 

তাহা পারিবেন কেন ? যখন তাঁভাদের মনে সাধারণকে বিজ্ঞা- 

পিত করিবার উপযোগী কোন ভাবের উদয় হয়, তাহা! অগত্যা 

ইংরেজীতেই ব্যন্ত হইয়া থাকে, বন্গভাষায় উহ প্রকাশ করিবার 
উপযুক্ত ভাষা উভারা খুঁজিয়াই পান না। ;. | 
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পাওয়া যায়। ইংরাজ আমাদের রাজ) শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কাজ 

কর্ম প্রায় অধিকাংশ স্থলে রাজভাষাতেই সম্পাদন করিতে হয়; 

এবং রাজপুরুষগণের নিকট সমাদর লাভ করিতে হইলে, উত্তম- 

রূপে রাজভাষ। লিখনের ও কথনের শভ্যাস কর! আবশ্যক; 

অতএব ইংরেজী ভাষার সম্যক আলোচনা! করাও আবশ্বক। 

আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
স্বদেশের ভাষাটারও য্কিঞ্চিৎ আলোচনা রাখা কি সঙ্গত নহে ? 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণই যখন দেশের মুখপার, তাহারা যদি মাতৃভাষার 
গরিচধ্যা না করেন, তবে ইহ! আর কাহার নিকট আশ্রয় 'লাভ 

করিবে ? বিশেষতঃ তাহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে ইদানীন্তন 

কালে ধাহারা বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় 

সকলেই ইংরেজী ভাষায় বিশেষ কৃতী এবং অনেকেই রাজপুরুষ- 

গণের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষউভাবে নন্বদ্ধ। কাব্যে মধুসূদন, 
হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ5ন্দ্র, সাধারণ 

সাহিত্যে ভূদেব, চন্দ্রনাথ, হরপ্রসা, প্রভৃতির কথ! বোধ হয় আর 
বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। ফলতঃ এ যে মাতিভাষামু- 
শ্ঈলনে ওঁদাস্া, উহ! দেশের দুর্ভাগাবশতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
এক মহহী জড়তার পরিসূচক ভাব মাত্র; নচেশ ষাঁহারা 
স্শিক্ষিত, তাহারা একটু মনোযোগ দিলেই এতদ্বিষয়ে ন্যুনাধিক 

ক্কৃতিত্ব-লাভ অবশ্যই করিতে পারেন। 
অনেকে এই বলিয়াও প্উদ্বাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, 
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দেশীয় ভাষায় পাঠোপযোগী রথ বা পররিকা আদৌ নাই। 

পঞ্চাশ বতুসর পুর্বে এরূপ বলিলে এক প্রাকার মানিয়া লইভাম; 

বর্ধমানে বঙ্গ ভাষার অনেক পুিসাধন হইয়াছে, এখন সে কথা 

স্বীকারধ্য নহে কিন্তু তথাপি বঙ্গভাষার অনেক অতাৰ আঁচে, এবং 

সেই সকল অভাব দূর করিবার জগ্যইত শিক্ষিতগণকে আহ্বান 

করা যাইতেছে । ষে সকল স্থৃশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা এই অর্ধ 

শতাব্দী মধ্যে বন্রভাষার যুগান্তর সাধিত হইয়াছে, তাহার! যদি 

এঁন্ধপ যুক্তি ধরিয়৷ নিশ্চেষ্ট থাকিতেন, তাহ৷ হইলে বঙ্গভাঁষা 
ভারতবর্ষের অধুনাতন প্রচলিত ভাষাবলীর মধ্যে আর্জ এক জতি 

প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারিত কি ? তাই নিবেদন, ভবিধ্য 

বংশের শিক্ষিতগণ যাহাতে মাড়ভাষায় পড়িবার ক্রিনিস আরও 

অধিক পরিমাণে পান, ব্মান শিক্ষিত সন্প্রণায়ের ততপক্ষে 

বত্ববান হওয়। অবশ্য করব্য। 

যে সকল স্থশিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গভাষায় লিখিবার দ্য অভ্যাস 

করিতে ইচ্ছুক তাহার! কিরূপে উহা করিবেন, তাহা স্বয়ংই বাছিয়! 

লইতে পারেন। তথাপি এতৎ সম্বন্ধে দুই একটি কথা তীহা- 

দিগের বিবেচনাধীন কর| যাইতেছে :-- 

(১) প্রাচীন ৪ আধুনিক বিখ্যাত বঙ্গীয্প লেখকগণের রচিত 

গ্রশ্থীবলী অধ্যয়ন করা সর্ববাগ্নে কর্বব্য। ইদানীং যে সকল 

প্রশ্থকারের রচন৷ বিশুদ্ধ ও প্রাগ্তল বলিয়া বিখ্যাত তাহাদের : 

রচনাপ্রণালী দে স্বীয় রচনা গঠিত বা মার্জিত করিতে হইবে । 
( ২) বভাষানভিজ্ বাতির সঙ্গে জালাগ করা কি 



৮ | প্রবন্ধাষ্টক। 

পত্র লেখা, এবং রাজকাধ্য পরিচালনা পক্ষে ইংরেজী ভাষার 

ব্যবহার অপরিহার্য ; কিন্তু তদিতর বিষয়ে মাতৃভাষারই অন্ব- 

শীলন কর্তব্য। * কথাবার্ধায় তবু শিক্ষিত সম্প্রদায়, অবিমিশ্র 
না হউক, বঙ্গভীষা কিয় পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন; 

কিন্তু চিঠিপত্রে আদৌ উহার প্রচলন নাই। পিতা পুভ্রের নিকট, 
এবং পুর পিতার নিকট পত্র লিখিতেও “মাতৃ” ভাষা বর্ন 

করেন, ইহা! অপেক্ষা আর আন্ষেপের কথা কি হইতে পারে? 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দিনলিপি (0177৮ )ও স্মারক লিপি 

(1)066-9001.) প্রভৃতি লিখিবার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইংরেজীর পরিবর্জে এ সকল বঙ্গভাবাতেই লেখা উচিত। চিঠি 

পত্রাদি অপরের গোচরাডৃত হর, কিন্তু এ গুলি কেবল নিজের 

নিকটেই থাকে, স্ৃতরাং শিক্ষানবিশের পক্ষে এন্ধপে রচনাভ্যাসে 

কোনরূপ সক্কৌচের ভাবও আসিতে পারে না। 

(৩) বিবিধ ভাষার গ্রন্থরাজির অংশবিশেষ বঙ্গভাষায় অনু- 

বাদ করা উচিত। প্রথম শিক্ষার্থার পক্ষে রচনা শিক্ষার উহা 

একটি স্থগম উপায়। বিশেষতঃ, নানা ভাষার লিপিবদ্ধ জ্ঞানরাশি 

হইতে ভাবসংগ্রহ পূর্বক মাড়ভাবার পৰিপুষ্টি সাধন করা, 
তাষার এই ক্রমিক উন্নতির অবস্থায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক 

অতি প্রধান কর্তব্য । দর্শন ৰিজ্ঞান ইতিহাস পরি যে অভাব 
-.- শশা শশা শিশিসসপীিপাশিা 

ফ নি টিটি বন্ধ অহোদয় ““সাহিতা- দিনের 'র নভ্যগণকে পরস্পর 

আলাপ ও চিঠি পত্রাদিতে বঙ্গভাষ।র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন | উন্ত 

' বিয়ে পারিষদের সভ্যাগণ কতদূর সনাযোগ দিতেছেন, জানা বায় নাই। 



শিক্ষিত সমঘায়ের রি ৯ 

৭ টি শীট শশিটিকি ২ শশাশপপপপািশিশাশাতি 
নি 

বর্তমানে অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা এ রূপেই পূরণ করিতে 

হইবে, এবং অনুবাদ অভ্যাস থাকিলে তৎপক্ষে বিশেষ সহায়তা 

হইতে পারে। 

(৪) রচনাবিশুদ্ধি এবং শবদসম্পন্তি লাভের নিজিত্ত সং ্ ত 

ভাষার আলোচনা করা আবশ্যক । সংস্কত অতি জটিল ভাষা 

এৰং সম্যক আয়ন্ত কর! কঠিন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহার 

বিশ্বৰিষ্ঠালরে কিয়দ্দংর প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে 

অবশ্যই কিছু না কিছু সংস্কতীলোচনা করিতে হইয়ািল; এবং 

যদিও বিষয়কাণ্যে ভি পক হইয়া কি তৎপুর্নেই তাহারা সংস্কতের 

হজ্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি, জডতা পরিহার করিয়া 

পুর্ববাধীত গ্রন্থগুলির কিঞিঃৎ আলোচন| করিলেই, বোধ হয় 

অনেকে সাধারণ সংক্ক্ত বুঝিতে পারিবেন এইরগে কিছু বু" 

পন্তি জন্মিনে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু আরঙ্া ব্দীকার করিলে, 

ঠাহারা শকুন্্ুলা গ্রভৃতি উত্কৃষট গ্প্থের রসাস্বাদন করিয়া পরি- 

শমের সফলতা ও অনুভৰ করিতে পারিবেন । সংস্কত না জানাতে 

অনেকে সামান্য পত্রখান লিখিতে গিয়াও যে কত বর্ণাগুদ্ধি, শব্দের 

অপপ্রয়োগ প্রভৃতি অনাচনীয় দোষ ঘটাইয়া থাকেন, তাহার 

ইয়া করা দুঃসাধ্য। | 

(৫) প্রবন্ধের প্রারন্েই বলা হইয়াছে, উদ্যমনাত্জেই কৃতি 

লাঁভ কর৷ দুঃসাধ্য | উদ্যমকারী যে সকল রচন। করিবেন, তাহা 

দুই একবার নিজে সংশোধিত করিয়া, অপেক্ষার খ্যাতিমান্ 

লেখকদিগের মধ্যে কাহাকেও দেখান উচিত৷ অতিশয় শালীন- 



১৩ প্রবন্ধাষ্টক। 

শীল কিংবা প্রভূত আস্নির্ভরতা অবল্বন পূর্বক স্বীয় রচনা 
অপরকে না দেখাইয়া, অভিনব রচয়িতা যেন হম! উহা 
বিৰঞ্ভিত বা প্রকাশিত না করেন; কেননা নিজের দৃষ্টিতে যাহা 
অবিসংবাদিভাৰে মন্দ ব! ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরের 
চক্ষুতে তাহ। তদ্বিপরীত প্র হীয়মান হইতে পারে। 

প্রনন্ধাদি লিখিতে গেলে দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন-__ভাব ও 

ভাষা ; প্রবন্ধকে একটা চেতন পদার্থ ভাবিয়া ভাষাকে উহার 

শরীর ধরিলে ভাবকে উহার প্রাণ বহ্তে হঈবে। ভাষারূপ 

শরীরের উপাদান বিষয়ে বরং মহামড প্রদান করা যাইতে পারে, 
এবং এততপ্রবন্ধে এ বিষয়েই দুই একটি কথা বলা হইল, কিন্তু 

ভাবরূপ প্রাণ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বড়ই কঠিন। ভাব 

ছিবিধ,_প্রতিভা-জাভ এবং অভিজ্ঞ তা-লন। হৃদয়ে যার সত 

থাকিলে ভাষ। অঞ্সিন আপনি বহির্গ্ হয়, সেই ভাৰ 
প্রতিতা-সম্ভীত। উহ যাহার আছে, সেই প্রতিভাশীন বাক্তিকে 
লিখিবার নিনিত্তও অনুরোধ করিতে হয় না, ভাষা বিষয়েও উপ- 

দ্নেশ দিতে হয় না। তিনি যাহা ভিথিবেন তাহাই উৎকৃষ্ট 
সাহিত্য, তাহার ভূল ভ্রান্তিও মার্ম্য বলিয়া আদৃত হইয়। থাকে। 
পরন্তু যে সকল স্তুশিক্ষিত বাক্তি ভূয়োদর্শনের ফলে এবং গ্রস্থাদি 
অধায়ন দ্বারা ভাব-সংগ্রহশীল, সেই সকল ব্যক্তিই এত 
প্রবন্ধের লক্ষ্য। 

জগতে প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ ভাব ৃ ষি করিয়া ধান, অপর 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহা আয়ত্ত করিয়া আলোচনা ও আন্দোলন 



শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি। ১১ 
ক পপি ৮. সপ, ৮৯ শশী শি 

বার লোক মধ্যে উহার প্রচার করিবেন। ধরথশানত যেমন 

আচাধ্য ধাধিগণের খণ স্বাধ্যায় অধ্যাপনা তপস্ক। প্রভৃতি দ্বারা! 
পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা আছে, ভাবশান্তেও ভজ্রপ প্ররতভার 

ঝণ আলোচনা ও প্রচার কার্ধ্য দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে। 

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা স্মরণ রাখিয়া, যথাশক্তি এতৎ- 

কার্যে এই সা'হত্য-ঘেবকের সঙ্গে যোগদান, করেন, ইহাই 
প্রার্থনা । 

| সাহিত্য-সেবক, ফাল্গুন ১৩০২৭] 

সীতা পপ পি সপ পপ শস৬০০০৮- পা পপ ০ বাপ সর ০ 



আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষা সমালোচনা । 
৮ 

"৬০ বর ৩৩৫ 

এমনও দিন গিয়াছে যখন নব্যবঙ্গ, সংস্কৃত গ্রন্থ কি সংস্কৃত 

শিক্ষার প্রেতি অশ্রদ্ধার ভাৰ পরিপোষণ করিতেন। সম্প্রতি 

মে তাবের তিরোধান হ্ইয়াছে এব তণুপরিবর্ধে, অনেকেরই 

পুর্ব পুরুষদিগের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধ! ও অনুরাগের উদ্রেক দেখা 

যাইতেছে । দেশের লোক বুঝিয়াছেন, সংস্তত চচ্চাই স্বদেশের 

প্রাচীন ইতিহাসের অবগতি এবং পৈতৃক সনাতন ধন্মের অনুশীলন 

ইত্যাদি বিষয়ে ধূতকা্্য হইবার এঁকমাত্র উপায় | কিন্তু বুঝিলে 
কি হইবে, একমা সংস্কৃত শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইলে 

যেত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, ততকরণে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিগণ 

সর্ববথ! পরাসুখ । অর্থকরী ইংরেজী বিদ্যার অন্ুশীলনেই সর্বদা 
তাহাদিগকে যত্রশীল দেখ! যায় । 

অনেকেই আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন, পুরে যে সমস্ত 
ষোল আনী পণ্ডিত দেখা যাইত এখন তেমন পণ্ডিত আর দেখিতে 
পাই না। কালধন্মবশতঃ লোকের ধারণ! শক্তির হ্রাস হইতেছে 

ইহাও উহার অন্যতম কারণ বটে; কিন্তু প্রধান কারণ এই বে 

আমাদের অনেক পুর থাকিলে ঘেটি সর্বাপেক্ষা নিবেরবধ 
সচরাচর তাহাকেই আমরা সংস্কৃত শিঙ্ষার্থে উৎ্স্ষ্ট করিয়া 
থাকি। অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধিমান্ অপর সন্তানগুলিকে, অর্থহেতু 



আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষ! রমালোচনা | ১৩ 
৮ তপ পি শিপপীপীসি এপপি+ 

ইংরেজা শিক্ষায় নিয়োজিত করি। এমন ব্যক্তিদিগের দ্বার 

পঞ্ডিতবর্গের পূর্বব গৌরব অঙ্গু্জ রাখিবার আশা করা বৃখা। 

বুদ্ধিমান ছাত্র যে সংস্কৃত শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ করেনা 

এমনও নভে। কিন্তু আজকালকার সংস্কৃত শিক্ষার যে প্রণালী 

বদেশে প্রচলিত তাহাতে অনেক বুদ্ধিমান চারকেও পরিশেষে 

হতবৃদ্ধি হইতে হয়। | 

সর্বাগ্রে ব্যাকরণ অধ্যরন করা সংস্কচ শিক্ষার রীতি; 

তাহ। প্রশন্তই বটে। কিন্কু বর্তমানে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রণালীতে 

যে গলদ প্রবেশ করিয়াছে তাহ! ত্বীকার করিতেই হইবে। বঙ্গ" 

দেশে মৌলিক ব্যাকরণ আধাত হয় না। পাণিনীয় প্রভৃতি 

ব্যাকরণের খুঁজ খবরও অনেকে রাখে না। কলাপ ব্যাকরণকে 

সম্পূর্নাবয়ব মৌলিক ব্যাকরণ বলিতে পারি না।' অন্তত রাজাকে 

অনধিক আয়াসে সংস্কৃতের মোটামুটি জ্ঞান দিবার জন্যই এই 

বাকরণের শঠি। সুতরাং কলাপ র্যাকরণে মোটামুটি মাত্র 

জ্ঞান জন্মিতে পারে৷ চুড়ান্ত জ্ঞান জন্মাইবার জগ্য, পরিশেষে 

পরিশিষ্ট, পল্ভী, কবিরাজ ইত্যাদি অধায়ন করিতে হয়। এ সমু 

দয় একত্র করিলে মৌলিক পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রায় ছিগুণ 

আয়তন হয়, অথচ একমাত্র পাণিনীর ব্যাকরণ পড়িলেই; অধিক 

না হউক, অন্ততঃ সেই জ্ঞানটুকু অবশ্যাই হইবার কথা। 

তারপর ব্যাকরণের ভাষা । অবশ্য, প্রথম শিক্ষার্থীকে যে 

* পূর্বব বঙ্গের  চতৃাসীর ছাত্র ও অধাপকমহোদয দিগকেই লক্ষা করিয়। এই 

পরন্ধ লিখিত হইয়াছিল 7 তাই কলাপ ব্যাকরণেরই মাত্র উল্লেখ কর] হইয়াছে। 

পেপ্পাশপাপা পপ ীশিসপাশাশ্াপীশ্িিতি শপ েশ্পাশীপীপ্পাপশিসি পাশা 



সি 

১৪ প্রবন্ধাক। 
পাপী পা পসপপীপপপীপ পাপা আপনা পাীপাশ িশীপাপসশীশ ০ ০ পিট শিস 

অনেকটা না বুঝিয়া কণ্স্থ করিতে হইবে তাহা অপরিহার্ধ্য। 
কিন্তু প্রথমতঃ, বঙ্জভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকার 
ন্যায় ব্যাকরণের অধ্যয়ন দ্বারা শব, ক্রিয়া, কারক, সমাস 

প্রত্ৃতির সাধারণ একটু জ্ঞান জন্মাইতে মতি অল্প বয়স্ক শিশু- 
দিগেরও অধিক দ্রিন লাগিতে পারে না) অথচ “সিদ্ধে। বর্ণ 

সমান্গারঃ” প্রন্থতি সূত্রের অর্থ বোধ ন। হউক, অন্ততঃ অন্বয় বোধ 

অনায়াসেই হুইবে এ৭ং এতদ্বারা শীত শীঘ্র সু'্রাদির অর্থ পরি্রহ 
ও জায়ন্তীকরণের অনেক সাহাব্য হইতে পারে। কিন্ত সংস্কৃত 

শিক্ষার এই রীতি প্রচলিত নাই। দন্ধি ও চতুষয় পর্যান্ত 

কেবল শুকবৃত্তিই অবসন্দিত হয়, তারপর যদি ছাত্রের অবৃষে 
থাকে মাখাতে খ্যাতি লাভ করিতে পারে। কলাপ পড়িয়া পাচ 

ৰুসরের নৃানে অতি বুদ্ধিমান্ ছাত্ররেও ব্য।করণে পারদর্শী হইতে 
মচরাচর দেখা যায় না। পাণিনীয় ব্যাকরণ যে এতদপেক্ষা 

অনেক লল্লতর সময়েই আয়ত্তীরুত হইতে পারে, তাহা! 

নিঃদন্দেহ ; অথচ ইহাতে একটা মৌলিক ব্যাকরণ অধীত হয়। 

বিশেষ 'ঃ কলাপ পড়িয়া যখন ছাত্রগণ সাহিত্যাদি পড়িতে যায়, 

তখন মল্লিশাথ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণের টীকাতে কলাপের 

সু্রাদির নান গন্ধও না দেখিয়া হতাশ হয়ঃ এবং নূতন করিয়া 

তাহ।দিগকে ব্যা$রণান্তরের সুত্রাদি পুনরভ্যস্ত করিতে হয়। 
গোড। হুহতে পাণিনি পড়িলে এই বিড়ম্বনা তোগ করিতে 

হই না। ও 

এই গেল ব্যাকরণের কখা। দর্শন শ্বুতি প্রভৃতির অধ্যয়নেও 



উঃ নর হাত সদালোচন! | ১৫ 
ত পতি টি পাশ ৮ ৮ শি শীশিশিশিশী পিসি ২১ ৯টি সাপ কপিল এপ ক 

এ রূপ গলদ। নায় চাড়া ব্সদেশে আর কোনও দর্শন প্রচলিত 
নাই বলিলেও অভ্যুন্তি হয় না। বেদশাস্ত্রবিব্উন যে অনেক 

দিন হইল হইয়াছে, ভাহ। আর উল্লেখ করিয়া দুর্দশার শ্বৃতি- 

দ্বারা মনকে বুধা ক্রিষট করিতে ঢাই না। এযেমন্থ্যা উপাস.র 

সময় গোট। কতক মন্ত্র, রি সময় পঠিত কতকগুলি বচন, 

তাহাও সাপের মগ্রের ন্যায় আর্থ গ্রহণ ন. করিয়া উদগার্ণ করা 

হর, ইহাতেই আামাদের বেদভ্াণ পর্যবপি | বেদের আস্তের 

সঙ্গে সংল বেশানেরও অন্তদ্ধীন এবং বেদালেরও অন্রহানতা 

হইয়াছে । যে বলে বলীয়ান হইয়। ভগবান শঙ্করাচার্ম্য ধর্থের 

যুগান্তর উপস্থিত করিবাঠিলেন, যাহার মহিমা আাণ্যগণ অসার 

বিষয় ম্রখে জলাঞলি দিয় একমাত্র ধর্শীলোচনায় প্রবৃন্ত হগতেন, 

সেই বেদান্ত ও উপনিষরারণীর শ্ালোচনা চিরতরে পরিহ্যাগ 

ক্রয় নিক্ষল তর্চাদি শাস্সের আশ্রয় গ্রহণ করাতেই বর্তম/ন 

ব্রাহ্মণ পঞ্ডি গণের অধিপতন ঘটিযাঞ্জেত তাহারা বিষয়লোলুপ 

হইয়াছেন এবং পিধর্শা ৪ উপপর্শের আক্রমণ হইঙে সনাতন 

ধঙ্মের রক্ষা সাধনে মঙ্ষম হইয়া পড়িয়াঙ্ছেন। 

ক্্যোটিওগাঞ্ছের দুবপস্থার কগ। আর কি বলিব” মূল গ্রন্থ পহি- 

ত্যাগ করিয়। কচকগুলি সাঙ্কভাবলম্বনে নিরক্ষনপ্রায় গণ গণের 

দ্বারা উহার চর্চা হটতেঠে। * আানর্সেদ শান [সীন্চাগান্াষে 
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ঞ রে সকল কথা এঠ পত্রের বিগত সংখার বিশুদ্ধ পিদ্ধ সত পিঝ।” সনানোরছাধে ূ 

লিখি* প্রস্তা্ে আমাদের মাননীয় অ।ঠাপক এ|কু রাঞ্গমার সেল গুপ্ত এব. এ মহোরযধ 

বিশদভাবে দেখাইকাতম। ্ 

পাশপাশি পাশাপাশি পাপা 



১৬ পরবদ্াষটিক | 

বৈপ্য মহোদয়গণের হস্তে সত হইয়াছিল, তাহাতেই এই ঘোরতর 
প্রতিদ্ন্দিতার দিনেও উহার বিলোপ না হইয়া একটু উন্নতিই 

দেখা যাইতেছে । কিন্তু অন্ত্রচিকিৎন| চিরকালের জন্য বিলুপ্ত 

হইয়াছে। আগম শান্তর হাহুড়েদের হাতে পড়িয়া প্রায় পটল 

তুলিয়াছে। আরও কত শান্ত যে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে 

তাহ। কে বলিতে পারে? 

বাকরণ বাতীত আজ কাল বাহা কিছু আলোচিত হয় তাহা 

কেবল ন্মৃতি, পুরাণ, গ্যার এবং কিয় পরিমাণে সাহিত্যগ্রন্থ। 

স্মৃতিশান্ধ কিঞিঃৎ অর্থ প্রদায়ক, কেননা তৈলবটাদিতে কিছু কিছু 

প্রাপ্তির সম্তাবন৷ : স্বতরাং তাহার আলোচনাদিও হইয়া থাকে; 

কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মূল প্রাচান স্মৃতি রন্থাদি উপেক্ষিত 

হইয়া থাকে । খধিপ্রতিম রনূনন্দন ভাগ্যে একখানা সংগ্রহ 

গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াহিলেন তাই আমাদের স্মৃতি বাবসায়ীদের বেশ 

একটু পসার চলিতেছে ; নতুবা থে কি হইত বলা যায় না। 

সংহিতীদির আলোচনা বদমানে সমাক্ হর না বলিলেও অন্যায় 

হয় না। পুরাণ শাস্ত্র কিছু একটু অর্থদায়ক ; কেননা, 

পাঠকত। করিতে গেলে এবং শিশ্যাদি রাখিতে গেলে পুরাণের 
অধ্যয়ন প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাহাও বড় বেশী লোককে পড়িতে 

দেখা যায় না। ন্যায়শাস্ত্রের ছুর্দশ। ও বিড়ম্বনার কথা 

এক মুখে আর কত কহিব? গৌতমাদি ধষির মৌলিক সূত্রা- 
দির চর্চা অতি অল্ল মাত্রই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কি কুক্ষণে 

ফাকি ও পাভড়া রূপিণ্ণী ঢুইটা রাক্ষসী আসিয়াছিল, ষে ধাহারা 



আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষা সমালোচনা । ১৭ 
শি শশা শেপ শিপ শোপিস পাপ জপ পপ পাহারা 

স্থার়গহনে প্রবেশ করেন, তাহারাই হয় অদ্ধ পথ হইতে পলায়ন 

করেন, নয় একেবারে মাথাট! হারাইয়৷ আইসেন ; দৈববশে 
রূচিৎ কেহ রাক্ষপীর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়। প্রত্যাবৃন্ত হন, 

কিন্তু তাহাদের সংখ্য। অতি অল্প। | 

বর্ধমানে কাব্যদ্ির এবং তৎসঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্রের সমধিক 

গালো5ন! আর্ত হইয়াছে । তবে কি পণ্ডিত হাশরের! কাব্যান্ত 

রসের আস্বাদ করিতে ভালবাসেন ? 

ইংরেজী, বিদ্যালয়ে সংস্কের যাহা কিছু চর্চা হয় তাছা 

কেবল সাহিত্যেরই। স্বুল-কলেজে সাহিত্য গ্রস্থাদি অধীত ও 
অধ্যাপিত হইয়া থাকে । তাই পণ্ডিঠির আশায় অনেকে কাব্যের . 

প্রতি মন দিতেছেন এবং অলঙ্কার ন| জানিলে সাহিত্য চলেনা, 
স্বতরাং তাহারও কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিয়৷ থাকেন। 

কঠোর ও নীরস স্যায়, স্মৃতি প্রতঠির সঙ্গে সঙ্গে কোমল মধুর 

কাধ্যের কিছু কিছু আলোচনা হওয়। সর্ববপ! নাঞ্থনীয়। কিন্তু 

ভয় হয় পাছে কাব্যের রসে বিভোর হইয়া অন্যান শাস্ত্রের 
আলোচনা পরিভ্যাগ পূর্ববক ব্রাঙগণ পগ্ডিতগণ পূর্ণ মাত্রায়. 

বিলাসী হইয়া পড়েন। খেক্প কালমাহাত্বয দেখা বায়, ইহা. 
যে ন। দ্বটবে, তাহা কে বলিতে পারে ? তবেইত হিতে বিপরীত 
হইবার সম্ভাবনা । | রর 

উপসংহারে মামাদের এই বন্ধুন্য যে আক্র কাল ক্রমপঃ ত্রাঙ্গাণ 
প্িতপণের যেরূপ হাস দেখ যায় তাহাতে শঙ্কা হয় পাছে বা. রর 

ক্রিরা কাণ্ডেরই লোপ হয়। এই রূপ হ্রাসের কারণ এই ফে.. 



১৮ পরবন্া্ক। : 

স্রাক্মপগণ এক্ষণে সংযম-ধন নহেন, সেই “অমস্ুষটা দ্বিজা নষ্টা” 
প্রভৃতি নীতি ভুলিয়! জীবনসংগ্রামে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। 
ইহা কালের ধণ্দন এবং সমাজের দুর্ভাগোর হেতু সন্দেহ নাই। 

তএব সংস্কত শিক্ষার রীতির জটিলতা ও বিষয়ের গভীরতা 

একটু কমাইয়া, যাহাতে অল্ল বুদ্ধিমান বাক্তিও ভাথা এবং বিষয়ে 
একটু প্রবেশ লাভ করিতে পারে তদনুষ্ঠানে ঘত্রুরান হওয়া 
অধাঁপক মহোদয়গণের কর্তব্য । যে সকল ছার ইচ্ছা সান্বেও 

তে শিক্ষা প্রণালীর ও বিষয়াবলীর দুহাদধে ভীত হয়া স্ুখ- 

পাঠা ইংরেজী বিদ্যার আম গ্রহণ করে, বিষয় ও প্রণালীর 

পরিবর্ন হইলে তাহারা সংস্কতই অধায়ন করিবে এমন আমা 

করা যাইতে পারে । সেরূপ পরিবর্ধন কি উপায়ে করিতে হইবে, 

তদ্বিষয়ে উপাধ্যায় মহোদয়েরাই কর্তবা নির্দারণ করুন, আমরা 

তশুকরণে অনধিকারী | তবে এই মাত্র বলা যায়, যে এক্ষণে আর 

ফাঁকি পাত্ড়ার দিন নাই : স্থৃতরাং এই সকল লাগাছ! পরিত্যাগ 

করিয়া ষেরূপে মৌলিক দর্শন, স্মৃতি, বা।করণ প্রতি গ্রন্থাঁদি 

আলোচিত হর এবং সঙ্গে সঙ্গে কাবা পুরাণ ইতাদি অধাপিত 
হয় তাহ! করিতে হইবে । বিশেষতঃ এই ধধ্ বিভ্রাটের সময়, চা: 

গণ যাহাতে স্বধন্মের মহাত্মা প্রথমতঃ নিজে বুঝিয়া, পশ্চাৎ উন্মার্ 

প্রশ্থানোম্মুখ সামাজিক ব্যক্তিদিগকে বুঝাইতে পারে, অধ্যাপক 

মহাশয়ের! উহা্গিগকে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদান করিবেন। 

_ বর্বমামে প্রয়োজন, ফে্রাঙ্গণ পণ্ডিতকে একাধারে নৈয়ায়িক, 
শাবিক, স্মার্ত, ধশ্মোপদেষ্ট|। সমস্ত হইতে হইবে; এ 'ছাড়। 



আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষ! মমালোচন| । ১৯ 

্রাঙ্মণকৃত্য যাজনিক ক্রিয়া কাণ্ডেও পারদর্শী হইতে হইবে। 

স্বতরাং কেবল ন্যায়-ব্যাকরণের ফাঁকি পাতড়ায় দিন কর্তৃন 

করিলে গবশেষে দুরবস্থার পরিসাম! থাকিৰে না। বিঢারমল্লের 

বিজয়ের দিন চলিয়া গিয়াছে, সেই জন্য দনুশোচনা করি না, 

কিন্তু ্রাঙ্গণ পঞ্িতের। যে নান! শান্সের সারচ্জ হয়েন না এবং 

াহাদের নিকট যাইয়া ধর্মীতব্বপিপাস্ত্ বাক্তিরা বে পরিড়গ 

হইতে পারেন না, ইহাই দুখের বিষয় | 

| সারসগত পন. ২ডাশে বৈশাখ ১২৯৯। ] 

সী পিপিপি তত পক পা এ পাস 



ভট্টিকাব্যের গ্রহকার | ২ 
কপির 

“কাব্যং ষণমে হর্থরুতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে। 

: সদ্দাঃপর নির্ব্বতয়ে কান্ত সন্মিত তয়ো পদেশযুজে ॥” 

কোন কাব্যের টীকাদি লিখিবার পূ্ে প্রাচীন টীকাকারগণ 
প্রায়শঃ মন্মটভট্রের এই কবিতা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। 
উক্ত কবিভাতে ক্রি কাব্য লিখিবার প্রয়োজন এবং পাঠক 

সাধারণের উহার আলোচনা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত 

হইয়াছে । কবি কাবা লিখেন,_(১) গ্যশসে»- অমর কীত্তি 

লাভ করিবার নিমিত্ত; (২) অরিতে" ধন লাভের জন্য ;_ 

উদাহরণ স্থলে “্রীহধীদের্ধাবকাদীনামিব ধনং” বলা হয়। 

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্মদেবের কবিযশঃস্পৃহ৷ বড়ই বলবতী ছিল, 

অথচ তদনুর ? কথিত্ব *ক্তি ডিল না. তাই দরিদ্র কৰি ধাবককে 

প্রচুর ধনদান পুর্ণ্ক রত্বাবলী নাগানন্দ প্রভৃতি প্রণয়ন করাইয়া 
“ভ্রীহর্ষে। নিপুণঃ কবিঃ' এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । ণ' 
কবির কাবা লিখিবার তৃতীয় প্রয়োজন-_ « শিবেতরক্ষতয়ে” 

অমঙ্গল বিনাশানর নিমিত্ত; যেমন মযুরভট সূর্যযশতক প্রণয়ন 
পেশী 

* শিলং সাহিত্য সত।র সমালোচনী শাধার বিশেষ অধিবেশনে প্রীবুক্ত পদ্নাথ 

ভটাগধা বিদ্যাবিনোদ, এম, এ বর্ৃক গঠিত হইত। জঙ্ভৃমি-০স্পাদক | 

+ এই উপাহরণের যাধুয্ধা সন্ধে অনেকেরই কিন্ত সঙ্গেহ আছে। 



ভট্টকাবোর গ্রন্থকার । ২১ 
2০ রর না রা শপ িশািশা পাশ শপ পাপী পিপাসা শপ ০ -আউ 

করিয়! . দুরারোগ্য কু্টব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
এই গেল কবির কথা। তারপর পাঠকের কথা। উ*হারা 

কাক্ালৌচনা করিবেন,-(১) “বাবহারবিদে”--লোকাচার 

পরিজ্ঞানের নিমিন্ত; যেমন ঘ্ুচ্ছকটিক নাটক পড়িলে রাজা 

শৃদ্রকের সময়ে (প্রায় ৩৯০ খঃ পুঃ) ধন্্মাধিকরণে কিরূপ বিচার 

খালী প্রচলিত চিল, তাহা জানা যায়।” (২) পসদ্বাঃ 

পরনিন্ব তয়ে” কাঁবাপাঠমাঘেই কি এক অনির্ববচনীয় আনন্দ- 

রসে হৃদয়, আগ্নুত হইয়া যায়, তাহার অন্ভবের নিমিস্ত। 

বিশেষতঃ ( ৩) “কান্তাসন্মি হতয়োপদেশযুজে"'_শ্রুতি প্রন্তৃতি 
আমাদিগকে গ্রভূর ন্যায় আাদেশ করেন, পুরাণেতিহাস বন্ধুর ন্যায় 
উপদেশ প্রদ্গান করিয়। থাকেন, কিন্ত পতি হিতৈষিণী প্রণয়িনী 

যেরূপ উদ্মার্গগামী ভর্ভাকে আবলর বুঝিয়া নানাষ্ঠাঙ্জে বিনাইয়া 
কোমল মধুর শ্টাশ্ট বচনাবলীঘ্বারা ধীরে ধীরে সত্পথে 
আসিতে উপরোধ করিয়। থাকেন, তঙ্গপ কাবাও পাঠকের মনে 

নানা পূস ৪ ভাবের অবতারণ!। করিয়!। তাহারই ভিত্বর 

দিয়া মহত চরিত্রের সাধু আদর্শ প্রড়তি অলঙ্ষি ত ভাবে জদয়-পটে 
মুদ্রিত করিয়া, অল্লাধিক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে । 

উল্লিখিত উদ্দেশ্টাবলীর কোনটি জবলগন পুর্ব ভটিকাৰ্যের 

গ্রন্থকার তীয় মহাকাৰ্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উহ্থা পাঠ 

করিলে পাঠকেরই বা কি ফল লাভ হয়, তাহা প্রসঙ্গক্রুমে 
যথাস্থানে আলোচিত হইবে। উপস্থিত, স্ব্রিকাবা কাছার 

রচিত-_ইহাই আমাদিগের প্রধানত; আলোচনার বিষয় । ভর্ত- 



২২ গ্রবন্ধাষ্টক। 
" ০ পাপী 4 সাপটি পিসী ২০৮ পাসপস্প পাপা পা পিপিপি পল প্রজা 77 

হরিনামক কৰি এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া নিটরিষ্উ, হন। 
তাহা! হইলে সংস্কৃত (সাহিত্যে দুইজন কবি ভর্তৃহরি নামে খ্যাত 

ছিলেন * বলিতে হইবে ;_-(১) শূঙ্গার-শতক, নীতি-শতক 
এবং বৈরাগ্য-শতক এই কোষকাব্যত্রয়ের গ্রন্থকার এবং (২) 

ভট্টিকাব্যের রচয্রিতা । এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, ছুই 
অন্ন ভর্তৃহরি কল্পিত না হইয়া একজন কবিকেই শতকত্রয় এবং 

ভষ্টিকাব্যের রচয়িতা বল! যায় না কেন? এই আপনি খণ্ডনের 

নিমিত্ত ছুই প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ কর! বায়। ' গ্রথম বাহা ; 

কোষ-কবি ভর্তহরি এবং ভটি-কবি ভর্তৃহরির ভিন্ন ভিন্ন জীবন।- 

খ্যায়িকা লোক সমাজে প্রচারিত আছে। দ্বিতীয় আত্যন্তর ; 

তীহাদিগের রচিত কাবা মধ্যে বিভিন্ন ভাব ও রুচি পরিলক্ষিত 

হইয়! থাকে । 

শৃঙ্গার-শতক প্রভৃতি রচয়িতা ভর্তহরি রাজা ছিলেন। কথিত 
আছে, তিনি--ভারতের হারুণ-অর-রশিদ-__রাজ। বিক্রমাদিত্যের 

অগ্রজ ছিলেন। মধ্য যুগের রাজন্যযবর্গের যেমন রীতি ছিল, তিনিও 
তত্রপ বিলামী রাজা ছিলেন। কথিত আছে, একদিন কোন 

সন্ন্যাসী একটি ফল আনিয়৷ রাজাকে বলিলেন বে এই ফল তক্ষণ- 

কারী বাক্তি চিরযৌবনসম্পন্ন হইবেন। ভোগ-বিলাস-পরায়ণ 

স্ রাজা, নিজে না খাইয়া, সেই ফল রাণীকে উপহার দিলেন। 

রাণীর এক উপগতি ছিল, তিনি তাহাকে দিলেন | এ ব্যক্তির রি 
শশী শশা ০২০২০ পপি পল 

* শব শানে! পচ কপ নামক রি পরি রি 
এই ছইজনের অনথগত কি তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। জং সং। 



ভাষ্টকাব্যর গ্রন্থকার । ২৩ 
সপ পাপা পিপটিলীটী শত পপ ও 

অপর এক উপপ্ী ছিল, সে উহাকেই ফল অর্পণ করিল। সেই 

রমণীর আবার রাজার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি ছিল, সে পরকীয়া 

তাষের নিষ্কাম্ব প্রীদর্শনপূর্বক রাজাকেই ফল প্রদান করিল। 
এইবূপে ফলটি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া রাজ। বিস্মিত হইলেন এবং অনু 

সন্ধানপূর্ববক আমূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সংসারে বীতরাগতা- 
বশতঃ তৎক্ষণাৎ অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিলেন, পবাদ_তদীয় 
নীতি-শতকের প্রথম শ্লোকে এই ঘটনাই উল্লিখিত হইয়াছে__ 

“যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা 

স| চাম্মিচ্ছতি জনং স জনোহম্যারক্ঃ | 

অশ্মত্কৃতেহপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা 
ধিক্ তাঞ্ তঞ্। মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ ॥৮ 

এই ভর্তৃহরির জীবনী অনেক পরিমাণে শান্তিশতককার 

শিহলন মিশ্রের * অনুরূপ । শুঙ্গার, নীতি ও বৈরাগ্য শতকের 
উদ্দেশ্য ও ভাব প্রায় শান্তিশতকেরই শ্যায়। এমন কি, ভর্ত- 

হুরির অনেক বিভা শান্তিশতকে অবিকল দেখিতে পাওয়া 
যায়; উদাহরণ স্থলে নিন্সে একটা গ্লোক উদ্দ'ত হইল। 

ইহাতে উভয় কবিই যেন সমস্বরে স্বীয় জীবনের পূর্্ঘ কাহিনী 

এবং তাত্কালিক ভাব জন-সমাজে বিবৃত করিতেছেন। 

“্যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং 

তদা জ্ঞাতং নারীময়মিদমশেং জগদপি। 
শশী পি ছি 

পি কাশীশাশিশ পিপি শিপ পিসি পাশে পিসী শপ পরসপসপাা সা 

« শিহান মিশর জীবনী বিষন্গল চিড়ে ীবনীর অধিক ঝর; ধিক ফি, 
উদ্ভয়কে একই বাতি বলিয়! ধেন সন্দেহ হয়. ্ 
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॥ "ইদানীমম্মীকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং 
সমীডূতা দৃষ্টি ক্িভুবনমপি ব্রহ্ম মমুতে ॥” 

ভষ্টিকাবোর গ্রস্থকারের জীবনী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । তিনি, পরম 

তাগবত ্ীমন্ভাগবতের টাকাকার প্রীধরস্বামীর পুত্র। তাহার অদ্ভুত 
শৈশব কাহিনী বালালা ভক্তমালগ্রন্হইতে উদ্ধত কর! গের-_ 

এপ্রীল শ্রীধর স্বামী জগতে বিদিত। 
জ্রীমন্তাগবত টীকা কৈল কিস্তারিত | 

রং ্ ্ 

শাঙ্করী বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণ! ব্যাখ্যান। 
দুষিযা শ্থাপিলা শুদ্ধ মত বিলক্ষণ 

হু ঁ 

গৃহে এক স্ত্রী মার পূর্ণ গর্ভবতী । 
ত্যজিয়া যাইতে বন হইল দুঢ় মতি ॥ 
হেন কালে নারী, পুত্র প্রসব হইয়া । 

কাল প্রাপ্ত হৈল হার বালক রাখিয়া ॥ 

সাধু উৎকণাতে গৃহে রহিতে না পারে। 
চিন্তিত, বালক এই কেবা রক্ষা বরে॥ 

ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জোচী-ডিম্ব। 
চাল হতে প*ড়ে গেল বিনা অবলম্ব ॥ 

ভাঙ্গিয়া তিতর হতে বাচ্ছা নিকলিয়া । 

খাইল সম্মুখে এক মক্ষিক। ধরিয়া | 

সাধু তাছা দেখি মনে বিচার করিল। 
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সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিণ ॥ 

এতেক ভাবিয়! ত্যজি গমন করিল। 
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল ॥ 

সেই শিশু, কালে মহা পণ্ডিত হইল। 

ভট্রিনামে রাম-লীলা সাহিত্য রচিল ॥” 

গরশথঙ্কার নিজ কাবোর উপসংহারে আগ পরিচয়স্থলে এই 
মাত্র বলিরাছেন-__ 

. “কাবামিদং বিহিতং ময়া বলভ্যা 

শীধর সেন (?) নরেন্দ পালিভারাম্ ॥৮% 
ইহাতে দেখা যায় যে, ভটিকাবোর গ্রস্থকার বলভী-নগরাধিপ 

শ্ীধর সেন (?) ভুপতির শাশ্রয়ে গাকিয়া এই কাবা রচনা 

করেন। 

উপরে যাহা বণিত ইল, ভদ্দারা উভয় কবির জীবনীতে 

বিলক্ষণ নৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে এবং উহাই উতভ্ভপ্ কৰি 

একই ব্াক্তি না হইবার বেন্ট প্রমাণ। 1 এই গেল বাচ্ক 

প্রমাণ; আভ্ান্তর প্রমাণও দুই একটা প্রদশিত হইতেছে । 

কোধকাব্যের রচয়িতা ভর্ভহরির উদেশ্ট ভাল হইলেও, 

শৃঙ্গারশতকে আদি-রসের অনথা অনেক ছড়াছড়ি করিয়া উক্ত 

« বলল্ভী এক সময় চার মধধো সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল, সেই সময়ে এবং 
তৎস্বলীন্স রাজগণের বিশ্ব ত বিবরণ অনুসন্জান করিলে তাল হয়। ভত সং) 

1 উত্নয়ের আবিঠাব-কালেরও বিলগ্চণ অন্তরায় রহিয়াছে) ভর্ুছরির অনুজ 

বিহযাদিভোর অদেক পরে শঙ্কর এবং শাটার জনে পরে তরিকারের পি 

জীখদন্বাদী জগ পরিএরন্থ করেন । 
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শতকের নাম সার্থক করিয়াছেন এবং স্বীয় রুচিরও বিলক্ষণ 

পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভট্টিকাব্যের রচয়িতা তদীয় 

প্রকাণ্ড গ্রন্থে অনতিস্থল একটা অর্গে (একাদশে) মাত্র আদি 

রসের অবতারণা করিয়াছেন । তাহাতেও তাহার দুইটী উদ্দেশ্য 
বুঝা যায়; প্রথম, সমস্ত রসের গ্রধান আদি রস একটা 

মহাকাব্যের অঙ্গী ন। হইলেও অজরূপে থাকা আবশ্ক ; * 

দ্বিতীয়, গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য শব্দশান্ধ্ের নানাবিষয়ক উদ্দা- 

হরণ-প্রদর্শনগ তাই কাব্যমধোে আদি রসের উদাহরণেরও 

প্রয়োজন । টাঁকাকারও বলেন,_-“মাধুধ্যমপি কাব্যশ্য গুণ 

উত্তঃ। ইতি ভঙ গ্রদর্শনাথং লঙ্কা প্রভাতবর্ণনমধিকৃত্য আহ ।৮ 

এস্থলে ইহাও উল্লেখ কর৷ যাইতে পারে যে, এ বিষয়ে কবি 

অনেক পরিমাণে সংযত রুচির অন্ুনরণ করিয়া মাঘ, ভারবি, 

শ্রীহ্ষ প্রভৃত্বির অপেক্ষাও সমধিক প্রশসা হইয়াছেন । 

. আর একটা আতান্তর প্রমাণ দেখা যায়। কোষ-কাব্যের 

কবি ভর্তৃহরি প্রগাট শৈব ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য-শতকে 

শিবার্চনা-বিষয়ক এ্লোক-মালার একটাতে মুক্তকণ্টে বলিয়াছেন-_ 
“মহেশ্বরে ব' জগতামধীশ্বরে 

. জনাদ্দনে বা জগদস্তকারণে 

ন বন্তুতো মে প্রতিপত্তিরস্তি 

_ ভ্থাপি ভকতিস্তরুণেনদুশেখরে ॥” 
চাপ এ 

ক পট শেক্ধীীশিপাশিশীতিটি তাস ২৩ ৮ শাসন দি পিটিশ রিট রি 

.. শৃষধার ীর শা্ানাগেকোহঙ্গী রদ ইযাতে। সিটি 

--নীহিতা-দপণ। ্ : 



ভট্টিকাব্যের গ্রস্থকার। ২৭ 
২ পিপিপি শিপ ৩৮৮ পি লি, ২ লাশ 

৯ এপ পি শিশিপীসিশিপিশিশটি ০ 

 মহাকালাধিষ্িত উজ্ডয়িনীর ভতপূর্বব অবীশ্বরের এবং 
সম্প্রতি অবধৃতাশ্রমাবলম্বীর ইহা হইবারই কথা। কিন্তু তট্ট 
কাব্যের গ্রন্থকার একজন বিশবিখ্যাত বৈষ্ণবের সন্তান, তাহার 

অবশ্য বৈষ্ণব হওয়াই সাভাবিক এবং “রামলীলা-সাহিত্য” রচন। 
করিয়া তিনি ঘোরতর বৈষ্ণব ভক্তমাল রঢরিতারও প্রশংসা 

ভাজন হইয়াছেন। বিশেষত: টাকা মুখে ভট্টাকীবোর টাকাকার- 
গণ সমস্বরে স্বীকার করিয়াছেন বে, কাবোর প্রথম শ্লোকে 
“লনাতনঃ পিতরমুপাগমণ্ সয়ন্” এই বাকা দ্বার! কৰি ক্রীয় ই- 
দেবতাকেই স্মরণ করিয়াছেন। 

ভদ্টিকাবোর গ্রন্থকারের নাম কি ছিল, তাহা ক্সদ্যাবধি 
বিতর্কের বিষয় হইরা রহিয়াছে । টিকাকাঁর জয়মঙ্গলের মতে 

গ্রন্থকারের নাম ভটু বা ভি এবং কবির অনুকরণে তিনিও 

বক টীকার নাম “জয়মঙ্গল।” রাখিয়াছেন। 

তাহার টাকার উপক্রমণিকার আছে--»গ্রীন্দামি স্থমুঃ কবি 

তট্িনামা  রামকথাশ্রয়” মহাকাবা” ,চকার”। আবার পরি- 
সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন, “ইতি শ্রীন্ামিসুনো উটমহাত্রাঙ্থাণস্য 
কৃতৌ" ইত্যা্ি। বৈদা টাকারুৎ ভরতমল্লিক বলেন, ভরত 
হরিরনাম কৰিঃ ক্ীরামকথাশ্ররং মহাকাবাং ঢকার 1” কৰি আপন 

্রশ্থমধো আপনার নাম কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই; অপর 

কবিগণ হইতে ইহাও তাহার ' এক বিশেষ । বঙ্গানুদিত ভক্ত- 
মালেও * তাহার নাম দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ভক্তমালোদ্কুত 

্ মূল চিজমালত, দেখিবার নিমিত্ত ৭ বলবী পা সন্ত এ যাবৎ নেখকের 

চাগ্ তাহা ধা উঠিল না। | 
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বিবরণ পাঠ করিলে স্বভঃই অনুমান হয় যে, যেহেতু পরম ভাগবত 

পিত| শ্রীধরন্বামী অনাথশরণ ভগবান প্রীহরির উপরেই নবজাত 

শিশুর ভরণের ভারার্পণ করিয়। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, 
তাহাতে কবির নাম “ভর্তহরি” হওয়াই স্বাভাবিক । শৈশবে “গ্রাম্য 

লোক” দ্বার! প্রতিপালিত হওয়াতে তীয় নামের প্রাকৃতীপভ্রংশ 

হইয়! “ভষ্টি”' এই অগ্ভুত সাকার ধারণ করাও নিতান্ত অসম্ভব 
নহে। অথবা, “কালে সেই শিশু মহাপপ্ডিত” হইলে 'ভর্তৃহরি 

তট' এই নাম ধারণ করিয়া, পিত| শ্রীধর স্বামী যেমন মাত্র স্বামী" 

নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, তন্প, “ভট্ট” এই খ্যাতিতেই, বোধ 

হয়, ততকালে পরিচিত হইতেন এবং উজ্জগ্যই তদ্রচিত কাব্যও 

'ভটিকাবা' এই সংচ্ছ। লাভ করিয়াছে । এইবপ কল্পনা দ্বারা 

জয়মঙগগল ও ভরতমল্লিকের বিবাদের এক প্রকার সমন্বয় হইতে 

পারিত, কিন্তু ভাহাতে এক মহান অন্তরায় রহিয়াছে । সাহত্য- 

দর্পণে মহাকাব্য লক্ষপে আছে,_- 

£কবের্বব্স্তস্য বা নান্না নায়কস্যেতরস্য বা। নামাস্য--” 

দর্পণ টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ (১৬২৩ 

শকাব্দ) উক্ত কারিকার উদাহরণ স্থলে লিখিয়াছেন_ 
একবিনামকং মহাকাব্যং যথা মাঘভারবিপ্রভৃতি ; বুন্তনামকং 

কুমারসন্তবাদি; নায়কনামকং 'রধুপ্রভৃতি; ইতরনামকং 

ত্টিপ্রভৃতি।” ইহাতে জয়মঙ্গলের মত সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইতেছে। 
তবে, কবির নামে, নাম না হইলে, “তষ্টিকাব্য” এই 1” 
সংজ্ঞার তাশপর্যা কি? এতগু সম্বন্ধে কাব্যের পরিসমাপক 



উঠা র্কার | ২৯ 
পপস্পীশ্পিসপাপিপপিশ শি ৯ তা শিপ শষ শি শা 

নিঙ্বো্ধত দ্ুইসী শ্লোক বারা ঢুই প্রকার মীমাংসা করলি 

হইতে পারে। 

(১) “ব্যাখ্যাপম্যমিদং কাবামুত্সবঃ স্ধিয়ামলম্ | 

সুতা দুশ্ষ্টেধসশ্চান্মিন বিুষাং প্রীতয়ে ময়া ॥ 

ইহাতে এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থ- 

কার পণ্ডিত (ভট্ট) গণের পরিতোষাথে কাব্য রচনা করাতে 

কাব্যের নাম “ভটটটুকাব্য” হইয়াছে । 

(২) 4কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং 

প্রীধর সেন * নরেন্দ্র পাল্িতায়াম। 

কীপ্তিরতো ভবতা়পসা তস্য 

ক্ষেমকর? ক্ষিতিংপো যতঃ প্রজানাম ॥” 

এতদ্বার। অনুমান করা বায় ধে, কাব্য-রচনার শ্রেষ্ঠতম ফল 

“কীড়ি” আশ্ররদাত। ভটারকের নামে উত্সগাক্ত হওয়াতেই 
«“ভটুকাব্য' এই নাম সিদ্ধ হইয়াছে । 

যাহা হউক, ভরত মরিকের মতই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া 

এতন্েশে গৃহীত হইয়াছে এবং ভর্কৃহরি শামক কবি ভটকাব্যের 

গ্রন্থকার, ইহ! এককূপ সবিবাপিসম্মত। “সংস্কৃত ভাষা! ও 
সংস্কত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে” স্বগীয় ঈশরচন্্র বিষ্তাসাগর 
মহাশত ভরতমন্লিকের় মত পরিত্াগপূর্বক প্রাচীন টাকাকার জয়- 

পপি দিতি শসা ৩ শপ অপ পরার াপপাপ্পািপ্পাটিপািশীসপী্ীশিশীটাি ৯ শা শি তি 

* বঙ্গীয় পৃত্তকে এইরূপ পাঠ দেখ। ঘায়। কত্ত পীধরজেন' এই পাঠই ধেন 

রশ্বকারের অনপ্রত বোধ হয়। লিপিকর প্রমাদে 'জ+ স্থলে 'স ইওর। বিচিত্র নছকে। 

জযমগগন “ধর দুদু" এই পাঠ য্যাধা। করিয়াজেন। | 



৩ রবন্াটিক। | 

মঙ্গলকে প্রামানিক £ বলিয়া তাহার মত গ্রহণ করিয়াছেন: ভিন 

বলেন, __“ভিট্রিকাব্য ভর্তৃহরি রচিত-_-ইহ। অসস্তুব, কেন ন| ভর্ত- 

হুরি স্বয়ং রাজ! হইয়। বলভীরাঁজের মাশ্রয়ে ছিলেন তাহা হইতে 

পারে না বদিও উক্ত গামাণ বড় অকাট্য নহে, তথাপি 

তগুসন্থন্ধে আমাদিগের মত বিরোধ নাই ; বরং উহা অপেক্ষা 

গুরুতর 'প্রামাণাবলীর দ্বার। প্রাদশিত হইয়াছে যে, রাজা ভর্তৃহরি 

ভট্টিকাবোর রচয়িতা নাহেন। ভরত মলিকও এমন কথা বালেন 

নাই যে, কোযকাব্যপ্রণেতা রাজ। ভর্ভৃহরি ভটিগ্রন্ত লিখিয়াছেন | 

এই আপাত-বিরোৌধ মীংমাসার জন্যই দুইজন ভর্ভৃহরি কল্পিত করা 

গিয়াচে। অপর, জয়মঙগল প্রাচীন টাকাকার বলিয়াই যে 

প্রামাণিক হইবেন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে, তীহ। হইলে কালি- 

২ দাসের “ছুর্বাখ্যাবিষণৃচ্ছিতা” ভারতীকে সঞ্ভীবনী দ্বারা উড্ভীবিতা 

করিবার প্রয়াস অর্ননাটীন মলিনাথকে করিতে হইত না। যাহা 

হউক, জয়মঙ্গল প্রামাণিক সান্দেভ নাই; তথাপি যে ভরত মল্লিক 

অধুনাতন হ্ইয়াও তীহার মতের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে 

সাহনী হইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি নিজ মত পোষক 

সবিশেষ প্রমাণ অবশ্যই পাইয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ, প্রাগুক্ত 

দর্পণ-টাকীকার প্রায় দ্বিশতবর্ষপ্রাচীন  তর্কবাগীশকেও 

ভরতেরই তুলামতাবলম্বী দেখিতে পাওয়া! যায়। জয়মঙ্গল যে 

তাশ্কালিক কোন অমূলক: কিংবদন্তীর উপর নির্ভর কক্িয়া 

যদৃচ্ছাক্রমে এরুটা মত স্থাপন করিয়া যান নাই, কে বলিতে 

রি অপিচ ০ কাব্যের পরিসমাপক যে দ্ুই শ্লোক 



9995 গ্রন্থকার । ৩১ 

উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় ঘে, বি্বর্গের পরি- 

টির জন্য এবং স্বীয় আশায় দাতা বশন্বী হউন-_-এই উদ্দেশ্োউ, 
তিনি কাব্য. রচনা করেন। কাবা লিখিয়। নিজে নাম করিব--- 

এমন ভাব তাহার দেখ! বায না । এমন কি, পর কবিগণের 

হ্যায় তিনি সর্গসমাপ্তিসময়েও আপনার নামোলেখ করিছে 
সঙ্কুচিত হইয়াছেন; একপ বিনীত নিদ্ধাম কবি নিজ নামে 

কাবোর নামকরণ করিয়াচেন--উভা মাপাতত্র্টিতেই যেন 

অসঙ্গত নোধ হয়। 

স্বর্গীয় বিষ্তাসাগর মহাশয় তদীয় “সংস্কৃতি ভায। ও সংস্কৃত 
সাহিত্য বিঘয়ক প্রস্তাবে” সংস্কৃত ভাবায় সরল, মধুর, ললিত 

প্রভৃতি রচনার উদ্াহরণস্লে ভট্রিকাবোর দ্বিতীয় সর্গের প্রথম 

হইতে উনবিশ গ্োোক, উদ্ধৃত করিয়! দেখাইরাছেন। কলতঃ 

ভটির দ্বিতীয় সর্গের প্রথমাংশ পাঠ করিলে, বোধ হয়, ঘদি কবি 
সাধ করিয়া বাকরণের নিগড়বদ্ না "তউতেন, তাহার স্থান মাঘ, 

ভারবি, শ্রীভষের, পূর্বেব না হউক, পার্থেই হইত । শব্দ শাস্ত্র 
উপর হাঙ্বার যেরূপ অধিকার ছিল, অপর কোন কবির তজপ 

ছিল কিন। সন্দেহ ; অগচ সঙ্গদয়ভা এব কবিন্বও তীহাতে 
যথেষ্ট চিল। কাবা লিখিয়। নিজের কবি খ্যাপন করা অপেক্ষা 
যাহাতে তাহার শক্তি বিদ্যার উপকারার্থে নিয়োজিত হয়, 

ইহা যেন কবির একমাত্র উদ্দেশ্য চিল । | ু 

এই কাব্য প্রণয়ন সঙ্গঙ্গে অশ্মন্দেশে এফ অঙ্ভুত কিং বক 
প্রচারিত আছে । কবি একজন অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন ; : 



৩২ প্রনন্ধাঙক। 
পপ পসরা পাপা 

নান! দিগ্দেশ হইতে অনেক ছাত্র তাহার নিকট অধ্যর়নমানসে 

আমিত। একদা তিনি অধ্যাপন। করিতেছেন, এমন সময়ে 

তাহার ও ছাত্রণিগের মধ্য দরিয়া হঠাৎ একটা হস্তী চলির! গেল 

এবং ভজ্জন্য এক বতসর অধ্যাপন! বন্ধ রাখিতে হইল । বেদাজ- 

, ব্যাকরণের পাঠ বন্ধ থাকিলেও কাব্যাদি উপশাস্ত্র সম্বন্ধে তত 

আটা, আঁটি নাই; এই শিমিন্ত, শিষ্দিগের উপরোধে, তিনি 

ব্যাকরণ শিক্ষার সাহায্যকারী কাব্য গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবুক্ত হন 

এবং সংবহ্নর কাল মধ্যে উহ। সমাপ্ত করিয়। ছাত্রর্দিগকে 

পড়াইয়াহিলেন ।* এই জনশ্রতির তথ্যানুসন্ধান সুদুর পরাহত। 

মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অনধ্যায়-প্রকরণে বিধান 

আছে ;- ূ 

“পিশুমধুকমাঙ্ভার শ্বসর্পনকুলাখুভিঃ । 

অন্তরাগমনে বিদ্যাদ্নধ্যায়মহলিশন্ ॥" 

“পশুর্পবাদি2৮-( কুন্তুক ভট্ট )1। গবাদিতে হস্তীও থাকি- 

বার কথা, তাহা হইলে এক অহোরাত্র মাত্র অনধ্যায় হওয়া উচিত 

ছিল; _সংব২সর অনধ্যায়ের কোন হেতু দেখা যায় না। তবে 

মুধিক, নকুল, ভেক, সর্পাণি ক্ষুত্র জন্তর অন্তরাগমনে যে ব্যবস্থা! 

একট! প্রকাণ্ড জন্তুর পক্ষেও কি সেই ব্যবস্থা ? এইরূপ বিতর্ক- 

+ এদেশে প্রচ,লভ প্রবাদ ;অধায়নে অনাবিষ্ট রাজপুত্র, ভর্তৃঠপির নিকটে 

অধ্যরনার্থ বিধুক্ত হন। রাজপুত্রের হড়বস্ত্েই পাঁঠকালে অধ্যাপক এ রাজপুরৌর মুধ্য 

দিক হস্তী চা্লিড হুল্নৰ তৎপরে তর্তৃহরি নেই ফড়যন্্ জানিতে পারিয়া কারা 

ব্যাকরণের উপদেশ দেন। জং সং 



ভট্টিকাব্যর গ্রন্থকার। ৩৩. 
পপি পপি পপিপল পপ পপ পিপাসা পাাপাািশিশিশীশ্িশিশশশিটিশাি শিট িপশশটী। 

কারী কোন তার্কিকদিগ্গজ গজপক্ষে অন্বপাতক্রমে এক 

বসর অনধ্যায় বিধান করিয। এই একট! অনুলক কিংবদস্তী 

রটাইয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে ? 

অন্মদ্দেশীয় টোলের ছাত্রদিগের নিকট তটকাব্যের বিলক্ষণ 

সমাদর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাহারা আশৈশব ব্যাকরণের 

সৃতগুলি শুষ্ক উদাহরণ সহ কণস্থ করিয়া থাকে; তাই, এই 
সকল সুরের স্প্রবুক্ত সরস উদ্াহরণ-মালা দেখিয়। তাহারা বড়ই 

গীতি সহকারে সেইগুলি আবুন্ি করিতে প্রবৃন্ত হয়। কিন্তু 

ব্যাকরণবিমুখ ইদানীন্তন কাবামধুকরগণের পক্ষে ভট্টিকাব্য 

নিতান্ত নারস ও ককশ বোধ হইবারই কথা । বস্কত£ প্রথম 

কয়েক সর্গ ভিন্ন ভট্রির অপর সর্গগুলি যেন ব্যাকরণের এক এক 

পরিচ্ছেদ । কাব্য-বিভাগে ভট যেমন দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, 

ব্যাকরণ বিভাগে উহ! আবার, প্রধানতঃ, চারি কাণ্ডে বিভক্ত ;- 

প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ__প্রকীর্ণ কাণ্ড) যষ্ঠ হইতে নবম-- 

অধিকার কাণ্ড, দশম হইতে ত্রয়োদশ প্রসন্ন কাণ্ড এবং তু 

হইতে দ্বাবিংশ-তিউন্ত কাণ্ড। প্রকার্ণ কাণ্ড নানাবিষয়ক, 

স্থতরাং ইহাতে কবির কবিহ্বের স্ভুিলাভের একটু অবকাশ 

ছিল; তাই প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ * সাহিত্যসেবীর কথপ্চিৎ 

মনোরঞ্জন করিতে পারে এবং এই জগ্ভই বিএবিদ্যালয়ে এই কয় 

সর্গের অধিকতর আদর। অধিকার কাণ্ডে কুত্তদ্ধিতাদি, 

প্রত্যয়ের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্সল্ন কাণ্চে কৰি 

* পঞ্চম সর্গ 'প্রকীর্ণ' ও 'অধিকার' এই উতর কাও মিশ্রিত। 



৩৪ প্রবন্ধাইক। 
২ পলিসি ললিপপ পিস পপ 

বাক্যের প্রসাদ সুচক অলঙ্কার প্রভৃতির অবতারণা! করিয়াছেন, 

এবং তিউন্ত কাণ্ডে আখ্যাত প্রকরণ অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ প্রদর্শন 

করিয়াছেন। এই স্থুল বিভাগ ব্যতীত প্রত্যেক কাণ্ডের আবার 

নানা উপ-বিভাগ আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

ব্যাকরণই কবির একমাত্র লক্ষ্য হওয়াতে কাব্যের বিষয় নির্ববাচনে 

তিনি মৌলিকতা প্রদর্শনের অবসর পান নাই; কিন্তু আধুনিক 

কবিগণের প্রধান উপজীব্য বাল্মীকির অমর গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ 

করাতে কাব্যের উপাদানের নিমিত্ত তাহাকে বড় বেগ পাইতেও 

হয় নাই। 

এখন এই প্রবন্ধ-সূচনায় উদ্ধৃত মন্মট ভট্ের কারিকাটির 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ! যাউক, এই মহা! কাব্য লিখিয়া গ্রন্থ- 
কারের কি প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে এবং উহা পাঠে অধ্যয়ন 

কারীরই বা কি ফললাভ হইয়! থাকে । পুর্বেবেই বলা গিয়াছে, 

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার “কবি-যশঃ-প্রার্থী ছিলেন না__বরং ততু- 

কাব্যজনিত কীত্তি কৃতজ্রতার উপহার ম্বরূপ আশ্রয়দাতা! নরেন্দ্র 

নৃপতিকেই উৎসর্গাকৃত করিয়াছেন। কিছ্তু কবি স্বয়ং কিছু 
প্রার্থী না হইলেও, উল্লিখিত নিক্কাম সন্ৃদ্বয়তা প্রদর্শন করাতে, 

তঙদীয় স্যাষ্যপ্রাপ্য কবিযশঃ সমধিক পরিবদ্ধিত হইয়াছে। 

ব্যাকরণাধ্যাধীদিগের দুষ্প্রাপ্য উদাহরণ রাশি রসাত্মক বাক্যাকারে 

গ্রথিত করিয়! প্রগাঢ় পাগ্ডিত্য প্রকাশ করাতে, কবি-কীর্ির 

সঙ্গে তদীয় পাকতত্যকীনতি স্মিলিভ হইয়া গ্রস্থকারকে অন 
সাধারণ শোভীজন করিয়া তুলিয়াছে; স্থৃতরাং ভট্টিকাব্য তীয় 



ভটিকাবোর ্রসথকার | তি 
স্পা শশী পি? পন সা? পাস 

প্রণেতার শব 'যশসে সেই হইয়াছে বলিতে হইবে।। | *  অধায়নকারীরও 
বিশেষ ফল আছে। মম্মটমতামুযায়ী “ব্যবহার” পরিজ্ঞকান 
ইহাতে কিঞ্চিত ভয় বটে, কিন্তু কবিগুরু বাঙ্ীকি অনেক পূর্বেই 
অধিকতর দক্ষতা সহকারে তাহা সর্বজন গো্রীভত করিয়া 
গিয়াছেন। কাবোর অংশ বিশেষ (যথা দ্বিতীয় সুর্গ) পাঠ করিলে 
“সদ্যংপর-নির্বব্তি”ও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রধানতঃ এই 
যহাকারা পাঠকের “উপদেশযুজে'ই প্রণীত হইয়াছে । রাম- 
চরিত্রের পুণ্য কাহিনী যে গ্রন্থে নিবৃত হইয়াছে, তাহা কাবাংশে 
যেরূপই হউক না কেন, অধায়নকারীর অন্তঃকরণে নায়কের মহত 
চরিজ্রের ছায়া অগ্লাধিক পাতিত করিবেই করিবে । এই নৈতিক 
উপদেশ ব্যতীতও তাীকাব্যামশীলনকাঁরীর অন্যবিধ উপদেশ 
লাভ হুয়, যাহ! অপর কাব্যগ্রন্থ হইতে লাভ কর! ড্রক্দর | ধৈর্যয- 
সহকারে এই গ্রন্থ সমগ্র অধায়ন করিতে পারিলে শব্দশাঙ্ে 

বিলক্ষণ ব্যুত্পন্তি লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি এই 
উপদেশ প্রার্থী, তাহার গ্রন্থোপসংহার কালীন গ্রন্থকারের একটি 
কথা মনে রাখা উচিত। 

“দীপৃতুল্যঃ প্রবন্গোহ্যং শববলক্ষণচক্ষষাম্। 

হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদূতে ॥” 
পপি পেপাল 

* কাব কন্তি উপহার জা করিয়া, রাজ। নরেল কবির কিছিৎ পুরস্কায় বিখাগ 
করিয়াছিলেন কি না৷ এবং রামলীলাঘ্ক কাব্য-প্রণয়নে কবির কোন (আধাম্মিক ঘা! 

শারীরিক ) অশিযোগশম হইয়াছিল কি না, জানা যায় নাই। হত ভাবা কারের ্  
,অর্থকৃতে' এবং “শিবেতরক্ষতযে, হইয়াছিল কি না বল অসম্ভব রর 



ির্ প্রবন্ধাষ্টক। 
1 

স্পা শীলা াঁিাািাাটাশিশী শিশিাশিশিট 

ফলতঃ আগ্রে ব্যাকরণ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ বুৎপন্ন না হইয়া এই 
কাব্য অধ্যয়ন করিলে যখেপ্সিত ফল লাভ করা এক প্রকার 

অসম্তব। 
“মধুরেণ সমাপয়েৎ,স্থৃতরাং কিঞি অপ্রাসজিক 

হইলেও, আরও একটি কণা বলিতে হইল। টোলের 
ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় দ্িগের মুখে একটি শ্লোকান্ধ শুনা যায় _- 

ভেট্রাবেকন্দ্রয়ো মাঘে রঘো কাবাং পাদ পদে |” 
এই “একেশর বাখা। কেহ করেন “সর্গ, কেহ করেন 

£শ্লোক? | অর্গবাদীরা দ্বিতীয় সর্গ নির্দেশ করিয়া থাকেন ; 

তৎ সম্বন্ধে পুর্সেবেই যতকিঞিৎ আলোচিত হইয়াছে । শ্লোক 

বাদিগণের মধ্যে কেহ উক্ত সর্গের ষষ্ঠ, কেহ বা উনবিংশ 
শ্লোক নির্দেশ করিয়া থাকেন | ফলতঃ, এই উভয় শ্লোকই অতি 

মধুর এবং তজ্জন্য তাহ! পাঠক সাধারণের স্থবিদিত হইলেও, এই 
প্রবন্ধের উপসংহারে উদ্ধত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ।__ 

“প্রভাত বাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ 

কুমুদ্ধতীরেণুপিশঙ্গবি গ্রহম্। 

নিরাস ভূঙ্গং কুপিতেব পল্সিনী 

ন মানিনীশং সহতেহন্যসজ্গমম্ ॥+ 

সং সা স 

“ন তজ্জলং যন্ন স্চারুপঙ্কজং 

ন গঙ্কজং তদ্ যদলীনষট পদম্। 

শা পিপল শী শশী াীশিটী 



ভাটকাবোর গ্রহকার | ৩৭ 
০০৪ তি 228 শিশির শীটোশাহিটাীিাািশীপীপীপিপ্পা শী পিশীিশীশিটিশপিপিিািশীশী 

নষট্ পদদোহসৌ ন জু যঃ কলং 

ন গুর্জিতং তন্ন জহার যম্মনঃ |", 

আশা করি, এতদ্বারা ভট্টিকাব্োর গ্রন্থকারের স্বভাৰ সিদ্ধ 

কবিহ শক্তি কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পাঁর৷ যাইবে । 

জন্মভূমি, আষাঢ় ১৩০২। 



কালিদীসের কাহিনী । 
--াক্টীকীকর্ৰ4 

(১) বিবাহ। 

মহাকবি কালিদাস ভারতের অমুল্যরত্ু । কিন্তু আমাদের 

এমনই দুরদৃষ্ট যে, যাহার গৌরবে দেশের সুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, 
ভীহার জীবনীসম্বন্ধে সমস্তই অন্ধকারের গভীর গহ্বরে নিহিত 

রহিয়াছে । ফলতঃ, জীবনাখায়িক! লিপিবদ্ধ করিবার প্রথ৷ 

এতদেশে বর্তমান ন! খাঁকাতে, প্রাচীন ভারতের বড় বড় লোকের 

জীবনের ইতিহাস জানা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে । 

এই জীবনাখ্যায়িকার অভাব নিবন্ধন, এই সকল বড় লোকের 

সন্বন্গে আমাদের যাহা কিছু ধারণ, তাহা কতকগুলি লোক- 

পরম্পরাগত কাহিনীর উপরই অগত্যা নির্ভর করিতেছে । কালি- 

দাসসম্পর্কে যাহা কিছু সাধারণের গোচপীভূত, তাহাও এই 

অজ্ঞাতমূল কিংবদন্তীর উপরেই সংস্থাপিত। এই সকলের 

জালোচনায় বিশেষ কোন লাভ না থাকিলেও আমোদ 

যথেউই আছে। 
জগতে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রথিত এই যে কালিদাস, 

তিনি নাকি বাল্যে একজন গণ্ড-মূর্খ ছিলেন! কেবল স্বয়ং মূর্থ 
নহেন, মূর্খের পুত্র মুর্খ। পিতামহও মুর্খ ছিলেন কি না, 
এতদ্বিষয়ে কিংবাদস্তী,নীরব। কালিদাস কোন্ সময়ের লোক-- 



কালিদাসের কাহিনী। ্ 
পপ পিটিশ পিপি শীট শিট তি স্তশীিশীিতিশিঁি টি রা নি 

এস প। সপ 

তাহ! লইয়া গবেষণাপটু মনীধিগণের মধ্যে এযাবৎ বিচার-বিতগু 
চলিতেছে । তাহাতে আরও একটি ক্ষুদ্র সমস্যা যোগ কর! 

যাইতেছে । ষে সময় হইতে ব্রাঙ্গণগণ মনুসংহিতার সংকীর্ণ গণ্ডি 

জতিক্রম করিয়া আপনাপন সম্তানদিগকে শাস্ত্াধায়ন রূপ 

নিগড়পাশ হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অনাবহিত পরেই 

কালিদাস জগতে আবির্ভত হইয়াছিলেন। ক্ালিদাসের দৈ- 

পুরুষিকা মুর্খতার প্রমাণও জন-অর্তি,_-আজকাল এই “তির 
প্রমাণ কতদুর 'গ্রাহ্থ হইবে বলিতে পারি না। 

কালিদাস বাগ্দেবীর অসাধারণ কুপাপাতর- নানা দিগ্দেশ 

হইতে অসংখ্য ছাত্রবর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। অধ্যাপকের 

অসামান্য পাগ্ডত্য দর্শনে শিষ্যুগণ ভাবিল, না জানি তাহার 

পিতৃদেব কতই অগাধ বিদ্বান্,_-কারণ, তখনকার লোকের ধারণা 

ছিল, জগতে পাণ্ডিতোর পরিমাণ ক্র্শশঃই হৃদ হইতেছে। 

কালিদাসের সময়ে শিষোরা “গুরু কুলে” বাস করিত কি না, 

গবেষণাসাপেক্ষ ; কিন্তু কালিদাসের শিষ্গণ গুরুর পিতৃদেবের 

সাক্ষাৎকার লাভ সহজে করিতে পারে নাই, একথা নিশ্চিত | 

যাহা হউক, শিষ্যগণের বহু অনুরোধে কালিদাস সীয় জনকের 

সহিত উহাদের পরিচয় করাইতে সম্মত হইলেন। যথানির্দিষ্ট 
সময়ে বার্ধক্যোচিত বেশে সজ্জিত হইয়! জপ-মালা হস্তে উচ্চৈঃ- 
স্বরে তারকত্রক্গ রাম" নাম মাত্র বারংবার উচ্চারণ করিতে পুক্র 
কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, কালিদাস-জনক কুতৃহলী ছাত্রবর্গের সম্মু রখ. 

আগমন করিলেন। কালিদাসের পিতা যে কেবল মূর্খ ছিলেন, 



৪০ প্রবন্ধা্টক ৷ 

এমন নহে; জীবনের পূর্বতন কালে যে কোন দিন তিনি 

ভগবন্নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই, বক্ষামাণ ঘটনায় তাহারই 

প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃদ্ধ “রাম”, “রাঁম' উচ্চারণে অসমর্থ হইয়া 

ুরখকসূচক জিহ্বার জড়ত্ব, নিবন্ধন “রাভণ” “রাভণ” বলিতে 
লাগিলেন। অধ্যাপক-জনকের এই দিগ্গজ পাঙ্ডিতোর পরিচয় 

পাইয়া শিষ্গণ ঈঘদ্ধাস্তে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে 

লাগিল। কালিদাস অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন। তিনি 

বলিলেন, “তোমরা বুঝিতে পারিলে না, পিতৃদেব তোমাদিগের 

নিকট এই পূর্ব্ব পক্ষ করিলেন,__ 

“কুন্তকর্ণে ভকারোইস্তু ভকারোহস্তি বিভীষণে। 

রক্ষ-শ্রেষ্ঠে কুলজোষ্ঠে স কথং নাস্তি রাবণে ? 
কুম্তকর্ণ ও বিভীষণ এই ছুয়েতেই ভকার বিদ্যমান রহিয়াছে ; 

কিন্তু সর্রজোষ্ঠ রাবণ রাঙ্ষসশ্রেন্ঠ হইয়াও এমন কি অপরাধ 
করিলেন যে, তাহাতে মহাপ্রাণ ভকার নাই ?” কালিদাসের 
ছাত্রগণ এই পুর্ববপক্ষের কোনও মীমাংসা করিতে পারিয়াছিল 

কি না, আমরা তাহা অবগত নহি। 
এমন মূর্খের পু মূর্খ হইবে না ত কি? এই পৈতৃক 

প্রকৃতি লইয়৷ “মস্থনের পূর্বে অনভিব্যক্তরত্রোৎপন্তি অর্ণবের 
ন্যায়” যখন কালিদাস, ব্রাহ্মণ হইয়াও গোচারণের মাঠে 

বিরাজমান হইয়া গো-নিতন্বোপরি লবণ রক্ষা পুর্ববক ঘুর্থত্বেরফল-/ 
চ্বরূপ, সক্ষার বদরীর স্বাদ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন যে জগতে 

পাণ্ডিত্য-প্রতিত৷ ছিল না, এমন নহে; বরং উহা! কেবল পুরুষের 



কালিদাদের বা | ৪১ 
শি তিিশিশীশিশীপিশািপ পপি পপি পপ 

করায়ত্ত না থাকিয়া কোন কোন রমণী রত্বেরও ও আযন্ত হইয়াছিল। 

ভারতের কোন এক রাজার পরম রূপসী কনা সার্থকনাম্্রী বিদ্যো- 

স্তমা প্রতিজ্ঞ। করিয়া বসিলেন, “যিনি আমাকে বিচারে পরাজয় 
করিবেন, তিনিই আমীর ভর্তা হইবেন” টির আদা নায়িকা 

মহাবিষ্ঠা যে প্রতিচ্ছাবাণী ₹টি করিয়াছেন, *% এতগ কাহিনীর 

নায়িকা বিদ্বোভতমা তাভারঈ প্রতিপবনি করিলেন। বররুচির 

নায়িকা .“বিদা" €ভারতচন্দের কুপায় বঙ্গদেশে যিনি শুপরিটিতা ) 

যে এই বিদ্োন্তমারই এক ভানকুতি নহেন, তাহ! কে বলিতে 

পারে? বিশেষতঃ বররুচি কালিদাসেরই সহযোগী € এবং প্রাতি- 

যোগী ) ছিলেন, এ কথাও স্মর্কবা। অথবা, শক্তিবূপিণী নারী- 

জাতির মধো কোন একটা শক্তির বিশেম ক্কপ্তি লাভ হইলেই 

বুঝি, তন্তৎ শক্তি দারা পুরুষবিজিগীঘাই ঠাহাদের জদয়ে প্রবল 
হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কোন “বিদুষীর' 

জীবনী ইহাই প্রগাণিত করিয়াছে । " বাহা হউক, বিদ্যোস্তমার 

পাণিগ্রহণার্থী হইয়া অনেক মহামহোপাধায় আসিয়। জুটিতে ৃ 

লাগিলেন, কিন্তু একে একে সকলেই পরাস্ত হইয়া গেলেন। 
হায়, বিদ্যোত্তমার ভাগো বুঝি মার “শ্রন্দর” বা “মেধানী” পতি. 

লাভ ঘটিবে না ! চি 

শপে শী শি পাপপাপপীপিসপ্পাশ শি সপীশ শী িশশ শীট 
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* ্টন্ভপ্ররিত দূতের প্রতি ভগবহীবাক/_- 

“যো মাং জয়তি সংগ্রামে মে! নে দর্প বাপোহতি | 

যে! মে প্রতিবলে! দোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি। ॥ 

--মাকগে চণ1। 



৪২ প্রবন্ধা্ক। 
শী শা 

নির্ভিত পণ্ডিতিগের মধ্যে কতকগুলি যুবক একত্র ষড়যন্ত্র 

করিয়। প্রতিজ্ঞ! করিলেন, এই বিদ্যোন্মত্ত। বিদ্যোত্তমার সঙ্গে 

একটা হস্তি-মুর্থের বিবাহ দিতে হইবে এবং এতদাশয়ে তাহারা 

তজ্রপ মুখের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। তাহাদের মনোরথ 

দফল হইতে বিলম্ব হইল নাঁ, অচিরেই দেখিলেন, এক যুবক 

এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া এঁ শাখারই মূলভাগ কাটিতে 

প্রবৃত্ত হইয়াছে ; সে এমনই মূর্খ যে, ছেদনকাধ্য সমাপু.হইলেই 

যে শাখাসহ স্বয়ং ভূমিসাও হইবে, ইহাও তাহার মনে উদ্দিত,হয় 

নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মুর্খ মিলিবে না ভাবিয়া পঞ্চিতের 

দল উহাকে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাইলেন। বলা বাহুল্য, 

ইনিই আমাদের গল্পের নায়ক-_সরম্মতীর ভাবী বরপুক্জ। বৃক্ষা- 

বতীর্ণ কালিদাসকে পণ্ডিতের দল বুঝাইলেন যে, তাহাকে এক 

রূপবতী রাজকন্যা বিবাহ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অন্য কিছুরই 

প্রয়োজন নাই, কেবল তাহাদের অনুগামী "হইতে হইবে এবং 

বিবাহক্রিয়। পর্যন্ত সম্পুর্ণ মৌনাভাবাবলম্বন করিয়া থাকিতে 

হইবে।. বিবাহের নামে কাষ্টপুত্থলিকাও নাকি মুখব্যাদান করিয়া 

থাকে । তাই মূর্খ কালিদাস উহাতে অবশ্যই সম্মতি দিলেন। 

পণ্ডিতেরা কালিদাসকে তীহাদের অধ্যাপক বলিয়। রাজকন্যার 

নিকট পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন, ইনি সম্প্রতি “বাচংষম'__ 

কাহারই সহিত আলাপমাত্রও করেন না, ই্জিতে মাত্র স্বীয় 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া! থাকেন। একটি যুবক এতগুলি পণ্ডিতের 

অধ্যাপক, ইহাতে “বিদ্যোত্বম৷ বিস্মিতভাবে কালিদাসের প্রতি 



কালিদাসের কাহিনী | ৪৩ 
টস ০২ পাশপাশি -শাটিশ্শীশশীীিশিসশিীটিটী ািশীপিপাপিপী তি পলি পিপি শিপ পাপা 

দৃষ্টিপাত করিলে, মূর্খ কালিদাস কি জানি কি ভাবিয়া হস্তঘয়ের 
অঙ্গুলি বক্র করিয়া দেখাইলেন। ইহাতে পণ্ডিতের দলে মহা- 

কোলাহল পড়িয়া গেল, তাহারা ব্যাখ্যা করিলেন, আমাদের অধ্যা- 

পক ছুই হস্তের (বুদ্ধাঙ্গুলি বাতীত ) অস্টাঙ্গুলি বক্র করিয়া 
বুঝাইলেন যে, অস্টাবক্র খষি দ্বাদশ বর্ন বয়সে জনক রাজার সভা 
জয় করিয়াছিলেন, হৃতরাং “তেজসাং হি ন বয়ঃ, সমীক্ষযতে”। 

এইরূপে কালিদাস যে কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি করিলেন, পঞ্চিতদিগের * 

কেহ না কেহ তাহার একটা মীমাংস। করিয়। দিতে লাগিলেন । 

অতঃপর অধ্যাপকের হই পণ্ডিতের বিদ্যোন্তমার সঙ্গে বিচার 

আরম্ত করিলে, যে যে স্থানে রাজকন্যা পণ্ডিতগণকে পরাজিত 

করিয়া মানেন, সেই সেই,স্থলেই অমনি এক জন পিচ গিয়া 

কালিদাসের পশ্চাপ্তাগে চিম্টি কাটিতেন, তাহার যন্ত্রণায় মৌনী 

কালিদাস ভৃঙ্কার করিয়া! উঠিহেন। % রাজকনা। এই সকল 
দেখিয়া কালিদাসকে মহাপণ্ডিত স্থির করিলেন এবং শিষ্যগণকে 

ছাঁড়িয়া৷ অধ্যাপকের সঙ্গে সাংকেতিক বিচারে প্রবৃন্ত হইলেন। 

বিদবোন্তম। কালিদ।সের প্রতি এক অঙ্গুলি প্রদর্শন করিলেন ; 
মূর্খ কালিদাস কিছু বুঝিতে ন৷ পারি প্রথমতঃ এক অঙ্গুলি পরে 
একটু ইতস্তঃ করিয়া ছুই অঙ্গুলি দেখাইলেন। এবার অতি- 

৮ পপাপিপকগাশিতী পাজি 

* গলপ আছে, কোনও বিন্যালয়পরিদ্শক একটি ছাত্রকে গ্রিন! করিলেন, “বলত খ 

শবের উত্তর $স, (তীর একবচনে ) করিলে কি হর?” ব্দধ্যাপক দেখিলেন ছাত্র ঠকিয়া 

আসিয়াছে । তিনি ধারে ধীরে ছাত্রের পশ্চাতে গিয়া জোরে একটি চিমটি কাটিলেদ, অমদি 
ছাত্র “উ:” করিয়! উঠিল, প্রশ্নেরও উত্তর হইয়া গেল। এই অধ্যাপকও বুঝি চান্দের 

শিত্যীতৃত পণ্তগণের কাহারও শিষাপরম্পরাতৃক্ত ছিলেন। 
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বুদ্ধিমতী রাজকন্যা আপনিই পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং সেই 

মুর্খের গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়া! পণ্ডিতের দলের মনস্কামনা 

পূর্ণ করিলেন। সভাস্থ সকলে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“আপনি কি প্রশ্ন করিলেন, কি উত্তরই বা মিলিল, যে ইহাকে 

বরণ করিলেন ?৮ বিদ্োন্তম। উত্তর করিলেন, “আমি ইহাকে 

বেদান্তপ্রতিপাদ্য “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ব্রঙ্গ বিষয়ক পুর্ববপক্ষ 

* করিয়াছিলাম, ইনি ইঙ্গিতে প্রথমতঃ স্বীকার করিলেন-_ ব্রক্ষপদার্থ 

এক, কিন্তু তথাপি প্রকৃতি পুরুষ এই দুইয়ে বিভক্ত না হইলে 

ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল হয়েন নাঃ পশ্চাৎ ইহাই বুঝাইলেন ।” 

যথারীতি বিদ্যোন্তমা ও কালিদাসের পরিণয়কাধ্য সম্পন্ন 

হইয়া গেল। কোন ম্মার্ড পাঠক অবশ, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 
“রাজকন্যা অবশ্বাই ক্ষজিয়ের দুহিতা ছিলেন, (কেনন। তখনও 

আজিকালিকার ন্যায় গপাধিক ঢাত্রুর্ববর্ণিক রাজ স্ষ্ট হেন নাই, 
ইহা নিশ্চয়।) তবে ব্রাহ্মণ কালিদাসের সঙ্গে কিরূপে তাহার বিবাহ 

হইল?” এতছুত্তরে মহাকবি ভারতচন্দ্ের “পণে জাতি কেবা চায় ?” 

এই কথার দোহাই দিয়া কন্যাপক্ষকে সান্ত্বনা করিতে পারা যায়; 

কিন্তু বরপক্ষকে সহজে বুঝান দায়। তবে, অপর বিষয়ে কথঞ্িৎ, 

মানবিক উদারতা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াবিবাহ প্রথা ) 

বর্তমান ছিল বলিয়াই ধরিয়। লইয়া! কিংবদন্তীর পক্ষ অনুসরণ 

করিতে হইবে। 

বিবাহান্তে দম্পতী বাসরগৃহে নীত হইলেন । তথায় পালক: 
পরিমশারি ঝুঁল্মন 'ছিল। মূর্খ কামিদাসের মনে হইল, “কন্যা 
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পালস্কোপরি বসিয়াছে, আমাকে বুঝি তদুপরি বিভৃত মশারির 
উপর বসিতে হইবে ।” এই ভাবিয়া! মশারির উপর আরো- 
হণ করিবার চেষ্টা করিবামাত্র উহা ছি*ড়িয়া গেল, এবং 
কালিদাস রাজকন্যার উপরে পড়িয়া গেলেন। এত বড় দিগ্বিজয়ী 

পণ্ডিতের এইরূপ বাহারে বুদ্ধিমতী বিদ্োন্তমার বিস্মিত হইবার 

কথা বটে; কিম্থু একট৷ ঘটনার উপর সকল সময়” মতামত নির্ভর 

করে না, কেননা তাহা! আকম্মিক ব্যাপার হইতে পারে। তথাপি 
রাজকন্যার অন্তরে সন্দেহ জন্মিল। তখন সহসা একটা উষ্ণ 

ডাকিয়া উঠাতে রাজকন্যা স্বামীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি 
ডাকিতেছে ?” এইবার বরপারের প্রথম বাকাক্ষত্তি হইল,-_ 

তিনি একবার বলিলেন, “উষ্ট”, পরক্ষণে আবার বলিলেন, উট | 
এতক্ষণে বিদ্যোন্তমার চৈতনা হইল ; তিনি বিজিত পঞ্চিতগণের 

এই গুট় পরিহাসরূপ ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন, তীহার দারুণ 
মনস্তাপ উপস্থিত হইল | তখন, তাদৃশ অবস্থাগত বাক্তির নায়, 

দোষ দিবার অপর পার ন! পাইয়া, দগ্রকপাল বিধাতাকেই উপলক্ষ 

করিয়া বলিলেন,__ 
“কিং ন করোতি বিধির্ঘদি রুষ্টঃ 

কিং ন করোতি স এব হি তুপ্টঃ। 
উষ্টরে লুম্পতি রংবা ষংবা 
তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্ব! ॥” 

বিদ্যোত্তমে ! আক্ষেপ করিলে কি হইবে ? সংসারের গতিই 

ঈদৃশী,_তোমার সম দুঃখভাগিনী জগতে তোমার অনেক ভগিনীই : 

৮ পানা শাপলা শশী ০৯ পলা সীশিপিতিশ শিপ পাপী পাস সাথী 
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ছিলেন, আছেন ও হইবেন। কিন্তু এ- ছিছি চিত করিলে? ? 

মুর্খ বলিয়াই কি স্বামীকে (ব্রাঙ্মণকে ) পদাঘাত করিতে হয়? 
এই কি তোমার বিদ্যাশিক্ষার পরিণাম এ দেখ গণ্ু-মূর্খ 

হইলেও তোমার এই জড়বুদ্ধি স্বামী লজ্জায়, দ্বণায়, অপমানে, 

অিয়মাণ হইয়া এই গভীর রজনীর অন্ধকারে কোথায় লুকাইতে 
চলিয়াছে। তুমি আজ অভিমানে অহঙ্কারে উহা দেখিলে না; 
কিন্তু একদিন তোমাকে এই নিমিত্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতে 

হইবে_-ইহা কি তুমি বুদ্ধিমতী হইয়াও বুঝিলে না ? 

পাঠক ! মূর্খের কীদৃশী মর্যাদা, বুঝিলেনত ? কাহারও গৃহে 

যেন মুখবহ্ের প্রশ্রয় দেখিতে না হয়। আজ এই পর্যন্ত। 

সাহিত্যসেবক, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩। 



কালিদাসের কাহিনী । 
-_াপ্টিখ্টীর্ীঁীী 

২) বিদ্যালাভ। 

কিন্তু গল্প লিখিতে ৫ কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, পূর্বে ইহা 

জানিলে, এ কাজে হাত দিতাম না। পূর্বেই বলিয়াছি এ সকল 

গল্পের মূল জন-শ্র্তি; বাজারে আজকাল আসল “শ্ুতি"রই 
ততটা বিশ্সনীয়তা নাই, এত “জন-শ্রুতি। ভুমি বলিলে, 

“তোমার এই কাহিনীর মুখপাতই ঘোরতর অবিশ্বাশ্য ; কেন নাঃ 
এত বড় পঞ্ডিত কালিদাস, তিনি যুবা বয়সেও নিরেট মৃর্থ ছিলেন, 

এট! নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথ! ; দ্বিতীয়তঃ বিদ্যোন্তম। হেন প্রতিভ।- 

শালিনী রাজকনা৪ কিনা বাসর ঘরে না যাওয়া পর্বান্ত একটা 

গগুযুখের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইতে পারিলেন না! ইতিমধ্যে 
একটা বিবাহক্রিয়াও ত নিষ্পন্ন হইয়া *গেল? মনুক্ত দশবিধ 

বিবাহ, কিংবা স্থধীবর কালীপ্রসন্ন ঘোষের “প্রমোদলহরী”্তে 

উল্লেখিত অশেষবিধ বিবাহ, ইস্তক ৭২ সালের কৈশবী-সংহিতা- 
বিহিত বিবাহ, এতৎ সমুদয়ের পদ্ধতিরাশি খু'জিয়া দেখিলাম, 
কৈ কোন পদ্ধতিতেই ত একেবারে একটা বিকট মুর্খ প্রজ্ঞাবান্ 
পণ্ডিত বলিয়া পার পাইতে পারে, এক্ূুপ কোনও ফাক দেখ! 

গেল না; জানি না, বিদ্ব্যোত্তমার সঙ্গে কালিদাসের কিরূপে নিরা: 
পদে বিবাহব্যাপার সম্পাদিত হইয়া গেল?” আঁমি তোমার এই 

ূর্ পক্ের যুক্তি পূর্বেই এক প্রকার মানিযা লাইয়াি। কিন্ত 
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তথাপি তুমি যে দুইটি কারণ প্রদর্শন করিতেছ, তাহার বিরুদ্ধে 
আমার কিঞ্িৎ বক্তব্য আছে। (১) জীবনের মধ্যবয়স পর্য্যন্ত 

অজ্ঞ থাকিয়াও জগতে অনেকে পরিণামে প্রগাঢ় বিদ্যাবান্ হইয়া 

গিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে কোনও দৃষ্টান্ত তুমি প্রামাণ্য বলিয়া 
না মানিতে পার, কিন্তু সরাচর কালিদাসকে যাহার সঙ্গে উপমিত 

করা হয়, সেই পাশ্চাত্য কাব্যধুষ্ভের কোকিল শেক্সপায়রকেই 
ধর না কেন? যিনি যৌবনের প্রারন্তে উদ্দাম অপের ন্যায় ছুটিয়া 
বেড়াইতেন, সেই ব্যক্তি জীবনের গভীর সমস্যারাজি নাট কমুখে 

ব্যক্ত করিবেন, কে অনুমান করিয়াছিল? ভারতে ইংরাজ রাজ্যের 

প্রবর্তক স্চতুর লর্ড ক্লাইবের কীন্তি কাহিনা শুনিয়া তদীয় বৃদ্ধ 
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981)991-_-(যা" হউক, বুবিরও দেখিতেডি বুদ্ধি আছে !)। আরও 

দৃষ্টান্ত চাও ত ৬ বিদ্যাসাগরের “চরিতাবলা” খুঁজিযা দেখ। 

(২) ধাহার! বিচারসভায় একটা দিগগজ নূর্খকে মহামহো- 
পাধ্যায় ক করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিতের দল 

বিবাহসভীতেও অবশ্যই হাজির ছিলেন; তখন দশচক্রে যেমন 

ভগবান ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভূতকল্প কালিদাসকে উ হার! 
দশজনে মিলিয়া ভগবান করিয়। তুলিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র 

কি? বিশেষতঃ কালিদাস মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার 

* ঘহ্ষিমের কৃপায় জানি, “দিগগজ' অর্থে গণ্ড মূর্খ। কিন্তু তদ্বিপরীত হাট 

মহৌপাধ্যার' শবের এয কি অর্থ, উপাধির তাঁলিক! দেখিলে, তদ্বিবর়ে কিছু গোলযোগ 

ঘটে বটে। 



জানাতে কাহিনী ।' ৪৯ 
৮২ টি িশ্ীশিশীশিিশিশশাশিশিীশিশিশিপিততি সিটি সপ 

০ 

রূপের অভাব ছিলন। না: বরং তিনি যে সপ্রীক যুবা পুরুষ ছিলেন, 

সে বিষয়ে সবিশেষ প্রমাণ আছে--তাহা পশ্চাৎ বলিব। 

একে ত “কন্তা কাময়তে জূপং তায় বিদোস্তমা বিদ্ধ হইলেও 
যুসভা, _এ অবস্থায় [য় মস্তি্ষ বুরিয়া যার, সুক্মমদর্শন চলিয়া যায়, 

'বলব'দন্দিয় গ্রামে। বিদ্বাংসমপি কষতি পাশ্চাতজ জগতেও 

অনুর।গকে “শন্ধ' বলির। কানন করা হইয়াছে।”স্থৃতরাং রাজকন্যা 

প্রাতভাশালিনা হইলেও এ ক্ষেত্রে প্রতারিত হইবেন, ইহা বড় 

বিস্ময়কর নহে । যাহাই হউক, প্রা রাতান্ুসারে “ন্ধিয়শ্চরিত্রং 

পুরুষস্য ভাগ্যত দেবা নানি ঝুতো মনুষ্যাঞ' এই বচনের 

দো দিয়। মায় বক্তবোর মধুরেণ সগাপন করিলাম। এই উত্তর 

তোমার হদরগ্রাভা না ভঘ ৩ আমি আর কি. বলিব? এস্থলে 

স্পব্টত বল। ভাল,--আমি গার এইন্প কৈফিয়তের অধান হইতে 

চা মা--দিবার চেষ্টাও করিব ন।-তোমার জন্য আমি গল্পের 

রসভঙ্গ করিতে পারিব ন|। 
হাজ অনেক দিন হইল কালিদাস নিবেদগ্রস্ত হইয়। অরণ্যে 

পরিভ্রমণ করিতেডেন। সাংস্কৃতি সাহিতো কবিসময়প্রসিদ্ধ 

কতকগুলি কথ আছে) তম্মধো “পাদাঘা হাদশোক বিকসতি 

&.. %. যোধিতাত্, ঘর্থাছ শ্রন্দরাগণের পদপল্লবাধাতে 

অশোকতরুর ঘুকুলোদগম হঠয়। থাকে। কৰি কালিদাস ব্তবার এই 

প্রসিদ্ধির আশ্রর গ্রহণ করিরাচেন। ইহাতে ভাভারহই জীবনের 

অবস্থা বিশেষের আভাস পাওয়া যার তিনি নিজেই অশোক 

তরু জাতীয় কিছু ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়; কেননা, স্বীয় বনিতার 



৫৪ _. প্রবন্ধাষ্ক । 
টা পাশা শশী শী শপীশীশ শট শশিোীতিশিাশাপপীশটিতি 

পাদাভিহত হইবার পরই যেন তদীয় জ্ঞানমুকুল  উদগত হইল। 
তিনি অরণো অরণো পরিভ্রমণ পুর্ববক বিদ্যাদেবীর উদোশ করিতে 

লাগিলেন। তাহার এই একান্তিক ব্যাকুলত৷ দর্শনে কোন সিদ্ধ 
মহাপুরুষ তাহাকে সরস্বতীমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। একাগ্রচিন্তে 

বহুদিন সরম্বতী সাধনার পর তাহার প্রতি অভীষ্ট দেবতার 

দয়া হইল--এমনই হইল, যে আজিও বাগ্দেবীর আরাধনা 

সময়ে ভক্ত বলেন--দেবি, অধমের প্রতি এরূপ কুপা প্রদর্শন 

কর, “যা কালিদাঁসে করুণ! তবৈব ।” 
' কালিদাস যে স্থলে সাধনা করিতেছিলেন তাহার সন্িকটেই 

একটি কুণ্ড ছিল, তাহার নাম “সরস্বতী কু” । সাধনার সমাক্ 

ফলপ্রদান মানসে দেবী আদেশ করিলেন, “বৎস, সরস্বতী কুণ্চে 

অবগাহন কর, তোমার অভীষ্ট ফললাভ হইবেক। কালিদাস কুণ্রে 

একবার ডুব দিয়া উঠিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 

দেখিলে?” কালিদাস প্রাকৃত ভাষার বলিলেন “পাক” । 

দ্বিতীয়বার ডুব দিতে আদিষ্ট হইয়া, ততকরণান্তর তৎপ্রতি প্রশ্ন 

হইল “এবার কি দেখিলে % কালিদাস তখন সংস্কৃতে বলিলেন 

পিঙ্ক” । তৃতীয়বার এ প্রকারে ডুব দিয়া দুই হস্তে দুইটি ফুল 

লইয়া ভাসিলেন, এবং পুনশ্চ এপ্রশ্ন জিজ্্ীসিত হইলে, বলিলেন 

“গস্কজ” । তখন কালিদাসের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে--তিনি তখন 

সরম্বতীকে সম্বোধন করিয়া কবিতা! রচনা! করিলেন £- 

_. পন্পমিদং মম দক্ষিণহস্তে 
ৰামকরে লসছুতপলমেকং | 



কাপিদাসের কাতিনা। ৫১ 

ব্রহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেতে 

কর্কশনালমককশনালম ॥। 

হে কমললোচনে ! আমার দক্ষিণ হস্তে এই একটি পদ্মা, আর. 

বাম করে একটি স্থন্দর উত্পল রহিয়াছে; বল, কোন্টি ঠোমাকে 

দিব,_কর্কশনাল পদ্ম ন! মস্থণনাল উৎপল? , 

আারাধ্যাদেবতা ভারতী বরপুল্লের মুখে এইকপ সামানা নায় 

কার শ্যায় সঙ্গোধন শুনিয়া কিঞিত ক্ষু হইলেন, এবং বলিলেন, 

বস! দেবতার পাদ-মুলে দৃষ্টি না করিয়া একেবারে মুখাবয়ব 
নিরীক্ষণ কর! স্বরুচিবিরুদ্ধ ; যদিও হুঁমি অদ্দিত'য় পঞ্চিত হইবে, 

তথাপি তোমার বুদ্ধিদোষে তুমি ইন্দিয়পরায়ণ হইয়। গণিক। গৃহে 

প্রাণ হারাইবে।” কালিদাসের অন্থিমকাহিনা গ'পাতত; আলোচ্য 

নহে, নতরবা দেবার অভিশাপের সফলতা প্রান কর। যাত। 

কিন্তু কালিদাস তদবধি সাবধান হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; ভাই 

কুমারস০ব উমার ব্পবর্ণনা কালে পাদশঞ্জা হইতে বর্ণনা শারঞ% 

করিয়াছেন। হায়! কবির এই জ্ঞান্টকু দি সরক্সভাকু০ 

অবগাহন মাত্রেই জন্মিত তাহ। হইলে তাহা সঙ্গন্ধে নানানপ 

কলঙ্ককাহিনীও শুনিতে পাইতাম না, ভাহার তপ্ালে শে।চনীয় 

মৃত্যুও ঘটিত না ।__যাউক্, সে সকল কথ পশ্চ'হ বলিব । 
দেবী-বরে জ্ঞানলাভ হলে কালিদাস গৃহভিমুখে প্রভা বৃত্ধ 

হইলেন। কালিদাস “লোনী" হঈলেও তন্্ঞান লাঙ্গ করিয়াছিলেন 

বলিয়া বোধ হয় না; সাহার ইক্দ্িয়পরায়ণভাই উহার প্রমাণ | 

তাই অবমাননাকারিণী স্বীয় বনিহার ০ তিনি ধাবিত 



৫২ প্রবন্ধা্ক। 

হইলেন, কারণ বিদুবী কলারসজ্ঞ রাজকন্যার জহবাসে অর্থকাম- 

লালসার সম্যক পরিতৃপ্তি সাধনের আশাই তাহার হৃদয়ে জাগরূক 

ছিল। রাঁজবাঁটীতে পৌছিয়া কালিদাস বরাবর বিদ্োন্তমার 

কক্ষের কবাটে গিয়। আঘাত করিলেন । কে, কি জণ্য আগমন, 

এইরূপ কিছু প্রশ্ন হইলে, কালিদাস বলিলেন, “হস্তি কশ্চিদ 

বাগ্িশেষঃ 1৮ *. বিদ্রষাবিদ্োভম। এই সংস্কতৌভর সনির দ্বার 

উদঘাটন পুর্ববক, পরিণেতার আকম্মিক পুনরাগমন এব ভবস্থান্তর 

প্রাপ্তি দেখিয়া, অবশ্যই যুগপতড সন্ত্রস্ত, জন্ট ও লজ্জিত হইলেন; 

এবং বোধ করি, উভয়ের মধো প্রণয়সঙ্গি স্থাপন করিতেও 

বেশীক্ষণ লাগিল না । প্রিয়তমের প্রথম সম্ভাষণ প্রণয়িশীর জদয়ে 

অবশ্যই অপুবৰ শ্মতি-মূলক হইয়া বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাই 

বিদ্যোন্তম! “অস্থি কশ্চিদ বাপিশেষ্ঠ। এই কথা কয়টি যাহাতে 

জগতে চিরদিন সংস্কৃত সাহিতোর সঙ্গে অটুট বঙ্ধানে দৃঢ় বন্ধ থাকে, 

তাহারই বিধান করিলেন। ভাধা। বিদ্যোন্তমার অনুরোধেই 

কবি “অস্তি” 1 শবে “কুমার-সম্তবের”ত কিশ্চিৎ” ধ: শবে 

“মেঘদুতের', এবং 9 পদের প্রয়োজ পায়াংশ 5 রুরি 

* উত্তরটা কিছু ' “থাপ-ছাডা; বোধ হইতে পারে এই কি ভারভীর বর-পুত্রে 

প্রাথমিক প্রিয়-সম্ভাষণ ? কিন্ত কিংবদন্তী-ঘুলক গল্পের অন্ুপরণ করিতে হইলে ইহ কেন 

এতদপেক্ষ। বেখাপ'তর কথাও বলিতে হইবে । 

+ অন্ত্যত্তরস্য।ং দিশি দ্বেতী জা, ইত্যাদি । রা 

ফশ্চিৎ কান্তাধিরহগ্ডরুণ হ্বাধিকারপ্রমত। ইত্যা্টি | 

$ বাঙগর্াবিবসংপৃক্ৌ বাগর্থ প্রতিপভয়ে, ইত্যাদি! 

শী কা 

১ পতি স পিপিপি তি পাশাশীিিশিশিশিশীশগাশশিপিিশিশিত 



কালিদাসের কাহিনী। ৫৩ 

শবে “্রধুবংশের"” ভিত্তিসংগঠন পূর্বক তিন খানি অমুলা কাবা 
্রশ্থন দ্বারা জগতে অবিনশর কীর্ধি স্থাপন করিয়াছেন । 

কালিদাস এতগ্চিন্ন প্রিয়তমাকেই সম্বোধন করিয়া দুইখানি 

গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন,একখানি “খতসংভার” নামক যড়, 

ধতু বর্ণনামূলক খণ্ডকাবা, অপরখানি সাধারণতঃ প্রচলিত কতক- 

লি ছন্দের লক্ষণাত্বাক “শ্ুতবোধ” নামক পৃশ্থিকা । উহাতে 

কালিদাসের প্রণয়িনা ঘে একজন কাবারসঙ্ঞঞ। « লাবণাতী রমণী 

ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া ঘায়। “বিক্রামোর্ববশীতে” 
কাননমধ্যে উর্বনশীকে ভারাইয়। পুরুরবার, “রঘুবণশে” ইন্দুমতীর 

বিয়োগে অজের এবং “মেঘদূতে” প্রণযিনীর নিমিত্ত যক্ষের যে 
হৃদয়ভেদী আর্ধনাদ বর্ণিত আছে, কে জ্ঞানে এ সকল কচিৎ- 

প্রোধিত, অথবা মৃত-ভার্ণা কবির আঙ্নান্তভতির ফল কি না? 

[ সাভিতা-সেবক শ্রাবণ ১৫০৩। ] 
রখ 



কালিদাসের কাহিনী । 

7 নিশি সক তকি- 

(5) কর্ণাট-বিজয় যাত্র! | 

প্রাচীন ইতিহাসে যেমন ভূপতিবুন্দের দিথিজয়ের বিবরণ 

দেখিতে পাওয়' যায়, তজ্রপ পণ্ডিত বর্গেরও নান! দিশ্দেশীয় রাজ- 

সভা-বিজয়ের কাতিনা শুনিতে পাওয়া ষায়। হিন্দ-স্বাধীনতার 

সালে সঙ্গে শস্ত্রের দিঘিজয় বল দিন তউল বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, 
কিন্তু শান্সের দিখিজয় অগ্তাপি কচি কদাচিৎ কিপিঃহ দেখিতে 

পাওয়া যায়। পুর্ব খযাতনাম! নরপতিগণ অনেকেই বিদ্োৎসাহী 

ছিলেন। তাহাদের সভায় নানাশাম্ত্বিশারদ বভ মহামহোপাধায় 

সমাগত হইয়া অশেষবিধ শান্তালাপ দ্বারা রাজগণের গ্রীতি উত্পাদন 
করিতেন। বিশেষতঃ, তখন ভূপতিগণ মন্বাদি শাস্সনির্দিষ্ট বিধান 

অম্নুসারে রাজ্যের যাবদীয় কাবানিবনাহ করায়, তাহারা সন্দিগ্ধ- 

স্থলের মীমাংসার নিমিত্ত নানাশান্ু্ৰ পঞ্ডিতবর্গের বাবস্থা গ্রহণ 

করিতেন । পরন্ধ, এতাব পণ্ডিতসভা পরিপোষণের প্রধানতম 

উদ্দেশ্ম হইলেও, প্রত্াত্পন্নমতি কবি এবং কাঁব্যালঙ্কারনিপুণ 

পণ্ডিতগণদ্বারাই রাজসভার প্রকৃত শোভ! সম্পাদিত হইত এবং 

তাহাদিগের রসময়ী ভারতী রাজগণের কঠোর রাজকাধ্যের মধ্যে 

সাতিশয় চিন্তবিনোদ ন্দাঁধন করিত। এতচ্চিক্ন আপন সভাসদ 



কালিদাসের কাহিনী । ৫৫ 
৬০ 

কৰি বা পণ্ডিত অপর রাজার মাশ্রিত সভাসদ গণকে স্ব-প্রতিভায় 
পরাজয় করেন, ও তদ্বার! তদীয় পণ্ডিতবর্গ অপর রাজ্যাধিষ্ঠিত 
বিদ্বন্ম গুলী অপেক্ষা সমধিক যশস্বী হয়েন, সহজ-বিজিগীমু তাৎ- 

কালিক নৃপতিবর্গের ইহাও এক প্রবল আকাঙক্ষ। ছিল এবং 

এতদর্থে তাহার! স্বীয় সভাস্থ বিদ্বজ্জনমাত্রকেই সাতিশয় প্রো 

সাহিত করিতেন । ফলঃ, তখন প্রতিভাশালা পঞ্িতমাত্রই 

কোন না কোন নৃপতির সভায় বিশেষ আাদর ও সম্মানের সহিত 
অবস্থান করিতেন এবং স্বার প্রতিভাদ্রা অপর রাজার পঞ্ডিত- 

সভাকে পরাস্ত করিরা নিজের ও আাশ্রযদাত। নপতির যশোবর্ধানে 

সতত যনত্রশীল থাকিতেন | 

এইঈরূপে কৰি কালিদাসও রাজ। বিক্রমাদিতোর সভায় 

আশ্রয়লাভ করেন। এই ভূঁপতির সভায় আরও আটজন পণ্ডিত 

বর্ধমান ছিলেন, সম্প্রতি কালিদাসকে লয়! নয়জনে “নব-রতু” & 

হইলেন। বলা বালা, ভারতার লরপুজপ অচিরেই শ্রেষ্ঠতম 
“রত” হৃইয়। উঠিলেন এব" দিগিজয়ার্থ নানাস্থলে প্রেরিত হইতে 

লাগিলেন । 

তকালে কর্ণাট-রাজের সভাও অশেষ বিদ্বন্য গুলী দ্বারা পরি- 

শোভিত হইয়া চতুর্দিকে ঘশঃসৌরভ নিস্তার করিতেছিল। 
পো িস্পিশীশিতা পিপি 

* ধন্বস্বরিঙ্ষপণকনরসিততশহু- 

বেতালতটষটপপরকালিদান।2। রঃ 

্যাতে। বরাহমিভিরে। বৃপতেঃ সভায়: 

রক্কানি বৈষররুচি নব বিক্রমসা ॥ 



৫৬ প্রবন্ধাষ্টক। 
রি 

বিজিগীষু কালিদাস, একদ|, বররুটি 

ভৃত্য সাজাইয়া, কর্ণাট-রাজভবনে উপস্থিত হইলেন । রাঙ্গা 

তদীয় আগমনবার্ভা শ্বণে বহির্বাটিকায় আবাসস্থান নির্দেশ 

করিয়৷ রজনীযোগে এক বিদুষী রমণীকে কবির পরীক্ষার নিমিত্ত 

প্রেরণ করিলেন। গভীর নিশীথে একাকিনা রমণীকে অন্তঃপুর 

হইতে নির্ভয়ে আগিতে দেখিয়া! কালিদীস চমত্রুত হইলেন, এবং 

উহাকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন-_ 

“উন্নাদান্বুদ বদ্ধিতান্দতমস! প্রভন্ট দিদ্ধাগুলে 

কালে জাগ্রন্থুদগ্ন ঘামিক ভট প্রার্ধ কোলাহলে । 

কর্ণন্তা স্ু্দন্দুরাশি বড়রা বাহুনদ ্ যঃপুরা- 

দায়াতাসি তদন্বুজাক্ষি কৃতকং মন্যে ভয়ং যোিতাম্ 1৮ 

গুরুনিনাদকারী মেঘসমূহ দ্বারা রক্গনীর অন্ধকার গাটতর 

হওয়াতে দিও নির্নয় হওয়। দ্রবহ; সময় বুঝিয়। নিশ!-প্রহরীরা 

জাগিয়া কোলাহল হারন্ত করিয়া দিয়াছে ; ঈপৃশাবস্থায় শর্ু- 
নিসৃদন কর্ণাটরাজের মন্মঃপুর হইতে, হে স্বুলোচনে, তুমি আসিতে 

পারিয়াছ, ইহাতে অনুমান হর, স্্ীজাতি ভীরু__একথা অমুলক | 

কবিতাটি বিদষার বড় মনঃপুত হইল না। "' তিনি বলিলেন, 

«আমি কর্ণাট-রাজের প্রেয়সী,__একজন প্রসিদ্ধ কবি আপিয়াছেন 

শুনিয়া, তিনি কীদৃশ-_-জানিবার নিমিন্ত এখানে আসিয়াছি। 

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এখানে কবির অসন্ভীব দেখিতেছি_- 
শিপ পীপপশশীপিপীপিপস্সি পাপা পপপা পাশপাশি পিসি টি শালি শশী তিশা শশা 

1 ক্ণাট-রাজের ও এইটি ভাল লাগে নাই। সে কথার আলোচন! পরে করা বাইবে। 

নামক আন্যতম “তকে 

ফ 
রা 

২ শসি্ট 
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এএকোহডুকনলিনাকিশ্চপুলিনাদ্মীকতম্চাপরঃ 

সদন তে কবয়ক্সিলোক গুরবস্তেত্যোনমন্ুপ্মহে । 
অর্বধূপ। যদি গগ্ভপগ্ভলিখনৈশ্চেতশ্চমত্ুর্নতে 

তেষাং মুদ্ধি, দদাঁমি বামচরণত কর্ণাট রাজপ্রিয়া ॥৮ 
একজন বিষুররণন[ভিকমল, একজন নদীসৈকত, অপর বল্সীক 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন: অর্থাৎ ব্রঙ্গা, বাস এবং বাল্সীকি ;-_ 

তাহারা সকলেই কবি, ভীাহাদিগকে বন্দন| করি। শাধুনিক 

অপর কেহ যদি গঞ্ঠপছ্া রচনা দ্বারা টিন চমণ্কৃত করিতে পারেন, 

তাহা হইলে আমি, কর্ণাট-রাজপ্রেয়সা, ভাহাদের বামচরণ মস্তুকে 

ধারণ করি।”'* কবি রমণীর 'এনম্প্রকার উল্তি শুনিয়া নীরব 

রহিলেন। ইহাতে কণাট-রাজ-রঠিনী কালিদাসকে নির্নেনোধ 

স্থির করিয়। তথা হইতে ঢলিয়া আসিলেন এবং রাজার নিকট 

সমস্ত বৃনান্ত বলিলেন । রাজ। কবিকে তৎপরে দায় সভাসদ 

কবি বন্ধনের বাড়াতে পাঠাইয়া দদলেন। পুনেবি, বোধ হয়ঃ 

নিয়ম ছিল যে কোন নূতন কবি রাজসভায় উপস্থিত হইালে রাজা 

অগ্রে তাভাকে গোপনে পরীক্ষ। করিতেন এবং যদি তদ্দারা 

আগন্থকের ৭ গ্রামের বিশেব"পরিচয় লাভ করিতে না পারিতেন, 
তাহা হইলে আপন সভাস্থ পঞ্িত দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া পরে 

তাহার বক্তৃতা গুনিতেন। এই জন্যই বোধ হয় কালিদাসকে 
বশ্বন-ধামে মে পাঠান হইল । | 

%্ এখানে একটু রিষ্াহ। আছে; শেম পদের অর্থ াগাদের মন্তকে কআমি বামপদ 

দেই” একপও হইতে পারে। 
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বক্মন লোকটা সরল প্রকৃতির ভিলেন না। এইজন্য, 

পরীক্ষার্থ যখন বন্ধন কালিদাসকে প্রভাতবর্ণন সুচক একটি 
₹বিতা রচনা করিতে বলিলেন, তখন কালিদাস মনে মনে বিচার 

চরিতে লাগিলেন, “ঘদি কবিত| উত্তম হয়, তবে রাজসাক্ষাতকার 

দুর্লভ হইয়া-উঠিতে পারে, অতএব ইহার সমক্ষে মূর্খত্রের ভাণ 

করাই শ্রেয়ঃ।৮ এই বিবেচনা করিয়া কিয়্ক্ষণ মৌনাবলম্বন 

পূর্নক কালিদাস উত্তর করিলেন 8 

“প্রাতরুগায় ভূপাল মুখং প্রক্ষালয় স্মটঃ । 

নগরে ভাষতে কুক্কশ্চবৈতুহিচবৈতুহি 0৮ 2 
“হে রাজন! নগরে কুক্কট-ধবনি হইতেছে,_-প্রভাত 

হইয়াছে,__উঠিয়া মুখ প্রক্মালন করুন ।" 

এই অস্ুত কবিতা শ্নিয়া। বন্গনকবি ঈষন্ধাম্থা পূর্ণনক 

কহিলেন, “বাঃ দিবা কবিতা ॥ অনুগ্রহ করিয়া! বদি লিখিয়া 

দেন, আমার বালকদিগকে শিখাইতে পারি ।” 

কালিদাস বঙ্গনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তথাপি 
্রাহার আদেশ মত এ কবিতাই লিখিয়া দিলেন। ইহাতে 

বন্ধনের মনে বড় হোদয় হইল। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, 

একট। দিগ্গজ কবি আসিয়াছে ; রাজা, হয় ত, তাহার কবিতা- 

মাধুধ্যে মুগ্ধ হইয়! বল্গনকে স্থানচাত করিবেন; অধুনা কালি- 

দাসোক্ত শ্লোক শ্রবণ করিয়া তাহার সে আশঙ্কা দূরীভূত হইল। 
শশা পিসী 

+ পূর্ববান্ধে “ট' এবং গরু দিয়া বুু' | একটি অনুষ্ঠতে সনি 

তু, হি এই পাঁচ নিরর্থক পাগপূরক অবার, তাহার মথ্যে চারিটর দবরাবৃত্তিও হটিযাছে। 
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ষথ। সময়ে তিনি কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় 
চলিলেন'_হাস্তে কালিদাসের রচিত পপ্রভাত-বর্ণনা 1” পথে 
একটা বৃষ দেখিয়! তিনি পুনশ্চ কালিদ্দাসকে একটা কবিতা রচনা 
করিতে অনুরোধ করিলেন । কালিদাস কহিলেন-__ 

“গোরপত্াং বলীবর্দো ঘাসমত্তি মুখেন সঃ। 

লাঙ্গুলং বিদাতে তস্য শুঙ্পশপিতু বর্দীতে | 
গরুর বেটা বলদ, সে মুখে যাস খায়, তার লেজ জাছে, শিংও 

আছে! | 
এবার কালিদাসের মুর্খত্ব বিষয়ে বল্সন নিঃসন্দেহ হইলেন 

এবং গ্রফুল চিন্তে কালিদাসকে লইয়! রাজ্ভায় আগমন, 
করিলেন। সভাসদ বন্বনকবিকে সমাগত দেখিয়া রাজা প্রণাম 

করিলেন। বঙ্গন আশীর্বাদ করিলেন-- 
“রাজন্নভাদয়োতস্ত্র”__ 

হে রাজন! জয় হউট্রক। 
রাজা জিচ্ছাস। করিলেন,_প্বল্লনকবে হস্তে কিমাস্তে তব ?” 

বল্গনকবে ! আপনার হস্তে কি? 
বন্গন | “শ্লোক? |” 

একটি কবিতা । 

রাজ | “কস্য %” 

| কাহার রচিত ? 
ৰল্মন | “কিবেরমুঘধায কৃতিনঃ1” 

. এই আগম্থক নিপুণ কবির রচিত | 
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রাজা। | “তৎপঠাতাং, 

উহা! পাঠ করুন । 

এই সময়ে কালিদাস আর নিশ্চিন্ত রহিলেন না: বন্্ন তাহার 

“প্রভাত বর্ণন” পাঠ করিতে উদ্বোগ কৰিতিছেন দেখিয়া, তিনি 

তাহাতে বাধা দিলেন এবং তৎ্ক্ষণাহ আগ্রসর হইয়া রাজার 

নিদেশের উত্তরে বলিলেন__ 

পঠাতে । * 

কিন্তাসামরবিন্দ স্ুন্দরদুশাৎ দাকু টামরান্দোলনৈ 

রুদ্ধেল্ভুজবল্লী-কঙ্কণ ঝনকার? ক্ষণ বার্গাতাং |% 

“পড়া যাইবে । কিন্তু এই সকল কুবলয়নের। স্ুন্দরাগণ 

ঘন ঘন চামরান্দোলন করাতে, তাহাদের হস্থ-সঞ্চালন-জনিত 

কঙ্কণ-ঝনতকারে কিছুই শুনা যাইবে না-ক্ষণকাল উহা বারণ 

করুন।' 
দা আমাদিগের লেখনীও এই স্থানেই বিশ্রাম করুন। 

মাডিতা সেবক হানি ১৬০৩ 
এপ পাপা ১ শিশীশশিশীিতি তিল এস 

* সমগ্র কা এই -- “রাজরতরোহস্ক বন্ধনকবে হস্তে সত কিমান্তে ত তব 

শ্লোক: কনা কবেরঘুষ্যকৃতিনস্তৎ পঠাভাং পঠাতে )”" 
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টা টি ব্রি কিক টি 

(8) কর্ণ রাজ প্রশস্তি। 

কালিদীস বলিতে লাগিলেন-- 

শ্রীমন্নাথ তবানানে ভগবতা বাণী নরীনৃতাতে 
 তদুট্া কমলা সমাগতবতী লোলাপি বদ্ধা গুৈঃ | 

কীত্িশ্চন্দ করান্র কুন্দ কুমুদ ক্ষীরোদনীরোপমা 

ত্রাসাদম্তুনিধিং বিলজ্া ভবতে। নাগ্াপি বিশ্রামাতি ॥ 

হে রাজন্, সপত্বা সরম্বতা তোমার বদনবিঝরে সতত নৃত্য 
করিতেছেন, তাহা দেখিয়াও কমল! চঞ্চল! হইলেও স্রদীয় গুণরাশি 
দ্বার আবদ্ধা হইয়। তোমাতেই বিরজমানা রহিয়াছেন। চন্দ্র 
এরাবত, কুন্দ, কুমুদ এবং ক্ষারোদিনীরের সহিত যাহার উপম! 

সম্তবে, ঈদুশী ভবত-কীণ্ডি * € কমলার বঙ্গনাবস্থা দর্শনে যেন ) 
ত্রাসিতা হইয়' সাগর পার হইয়াও বিশ্রামলাত করিতে 
পারিতেছে না । 

যশোমুক্তাভিস্তে গুণিবর গুণৌধৈঃ কমলভূ- 

রতি প্রেম হারং গরধিহুমতুলং যত্রমকরোত | 
শপশপশাশীশিও + পাট ত পাশপাশি শিট পাসীতি "২ সপিস্ি পপ পিক পা রর 

্  স্যগ্নি ধঘলত। ইরা হাস- কার্থোঃ +__সাহিস্ রণ | কানডিতে .'বলতা। 
আরোপ কর! একটি কবি-সমর-প্রপিদ্ধি | 
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.. ০ ১১ সিলসিলা লী পাপী পপ্পপসপপসসপপপপপ পা (শাহ ৮ শশা শীীশীশিশিি না শপ শশী রি শািী এ 

গুণান্তং মৌক্তং বা গুণবিবরমালোকায ন চিরা- 

দ্রষা ক্ষিপ্তান্তেন ক্ষিতিতিলক তার! বিয়তি তাঃ ॥ 

হে গুণিবর, কমলযোনি ব্রক্ষা ত্বদীয় যশোরূপ মুক্তাসমূহ 

লইয়। তোমার গুণাবলী দ্বারা অতি আদর করিয়া একটি হার 

গীঁথিতে যত্ু করিয়াছিলেন । কিন্তু বত চেষ্টাতেও গুণের অন্ত 

কিং মুক্তায় চিত্র না পাইয়া বিরক্ত হইয়! তিনি এ মুক্তারাশি 

ছড়াইয়। ফেলিয়। দেন; হে নরপাল, এগুলি সম্প্রাতি নক্ষত্র 

রূপে আকাশে অবস্থিতি করিতেছে । 

শ্রীমক্সাথ ভবদ্যশোবিটপিনঃ খেতারকাঃ কোরকা- 

স্তেযামেকতমঃ পুর! বিকশিতো৷ ষঃ পুর্ণিমাচন্দরমা; ॥ 

তেনেদং মকরন্দস্ুন্দরসুধাস্যান্দৈজগন্মপ্ডিতং 

শেষেষেধু বিকশরেষু ভবিত। কীদুঙ ন জানামহে ॥ 

হে নরনাথ, আকাশের ভারকারাজি তোমার যশোরবৃক্ষের 

কোরক। উহাদের একটি পুরাকালে প্রপ্ষ,টিত হইয়। পূর্ণিমার 

চন্দ্র হইয়াছে । তাহ। হইতে ক্ষরিত মকরন্দ সদৃশ সুধাধারা দ্বারা 

জগত আপ্যায়িত হইয়াছে। না জানি অবশিন্ট সকলগুলি 

(তারকাকোরক ) বিকসিত হইলে কিন্ধূপ শোভাই হইবে ! 

বদবাত্বাহবেগক্ষ তধরণিতলে বৈরিবামা শ্রপঙ্কে 

ক্ষিপ্তোম্মন্তেভকুস্তস্থল দলন বশাম্মৌন্তিকন্তত্র বীজম্। 

তজ্জাতা কীত্তিবল্লীগগনবনচরীমুলমস্াঃ ফণীন্দঃ 

গুভ্রাণ্যভ্রাণি পর্নাণুড়গণকলিকাশ্চন্দ্রমাঃ ফুল্লপুষ্পম্ ॥ 

তোমার বান্থবলে পৃথিবী ক্ষতবিক্ষত হইয়া ( যেন) চষিত 
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হইয়াছে ; তাহাতে শক্রনারীগণের অশ্রথারা পতিত হইয়া কদম 

হইয়াছে; উহাতে মদমন্ত মাতঙ্গের বিদারিত কুন্তম্থল হইতে 

মুক্ত। নীজর্ূপে পতিত হইয়া তোমার কীন্তিলতার উৎপত্তি 

হইয়াছে। সেই কীন্তিলতা আকাশরূপ কাননে অগ্াপি 

বিরাজিত ; ফণিরাজ অনন্ত ইহার মূল, শুভ্র মেঘগণ ইহার পত্র, 

নক্ষত্রসমূহ ইহার কলিকা এবং চন্দ্রম! ইহার বিকশিত কুম্ুম | 

ধার ক্ষীরসমুদ্রসান্দ্রলহরীলাবণালক্ষমীমুষ- 
স্বুকীর্তেস্থলনাং কলঙ্কমলিনো ধন্তে কথং চন্দ্রমাঃ। 

স্যাদেবং হদরাতিসৌধশিখরে প্রোস্ভুতশশ্পাঙ্থুর- 
গ্রাসবা গ্রমনাঃ পতেদ্যদি পুনস্তস্থাঙ্কশায়ী মগ? ॥ 

হে ধীর, ক্ষীর সমূদ্রের নিবিড় লহরী লীলার যে সৌন্দদা, 
তন্তলা শোভাশীলা তোমার কীন্তির সঙ্গে কলঙ্কমলিন চন্দের 

কিরূপে উপম| সন্ভবে ? তবে উহা! সঙ্গত হইতে পারে, যদি 

তোমার নিজ্ছিত শকুগণের সৌধশিখরে জাত শঙ্পাঙ্গুর ভক্ষণার্ণ 

বাকুল হইয়া চন্দের কোড়স্থ মুগ বিযুক্ত হইয়া পড়ে । 

সংগ্রামাঙ্গনমাগতেন ভবতা চাপে সমাসাদিতে 

দেবাকর্ণয় যেন যেন সহসা যদ্যৎসমাসাদিতম্। 

কোদগ্ডেন শরঃ শরেণ হি শিরস্তেনাপি চমগুলং 

তেন ত্বং ভবতাপি কীর্ভিরতুলা কার্ত্যাচ লোকত্রয়ম ॥ 

হে দেব, রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া তোমার ধনু; ধারণ 

করিবামাত্রেই সহসা কোন্ কোন বস্তু কি কি প্রাপ্ত হইল, তাহা 
গুন__ধনুঃ বাণ [প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ ধনুতে বাণ ধোজিত 
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পৃথিবী তোমাকে; তুমি অতুল কীর্তি; এবং সেই কীর্তি ত্রিভূবন 
প্রাপ্ত হইল। 

পাঠক, এই সকল শ্রোক পড়িয়া কি রঘু-মেঘ-কুমার- 

 বচযিতার কবিতা বলিয়া বোধ হয়? ধন্য রে কিংবদন্তি । 

তোর কি অনির্প্চনীয় মহিমা! তুই টত্ুপ্পাীর সরল-বুদ্ধি 

ভ্টাচাধ্যবর্গ ও অন্তেবাসিগণকে কি কুহকেই ফেলিয়াছিস্ 
যে তাহারা এই সকল অবাচীন কবিকল্পের লেখনী-ক গুয়নজাত 

“হিগীর-পিণ্তী”কে ভারতীর বরপুল্রের স্বন্ধে চাপাইতে কুপ্ঠিত 
হয়েন না! 

যাহা হউক, রাজ! এতক্ষণ কালিদাসের অভিমুখ হইয়া 

উপবিষ্ট ছিলেন, এই সকল শ্লোক আবণানন্তব বিপরাত দিকে 
মখ করিয়া ফিরিয়।৷ বসিলেন। এই সকল কবিতার পুরস্কার 

স্বরূপ রাজ। সম্মুগস্থ রাজাবিভাগ কবিকে মনে মনে দান করাতেই 
রাজার এই পাশ পরিবর্তনের কারণ; কিন্তু কালিদাস বুঝিলেন 
অন্যরূপ। তাই পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন__ 

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরতয়া বৈমুখ্যমাকণয় 
হে কর্ণাট বস্থক্ষরাধিপ স্ুধাসিক্তানি স্বক্তানি মে। 
বর্ণান্তে কতি ভূধরান্বুদনদী ভূভাগবৃন্দাটৰী 
বাত্যামারুত চন্দ্র চন্দনগণান্তেভাঃ কিমাণ্ুং ময়া ॥ 

হে কর্ণাটরাজ, প্রত্যুপকারে কাতরতা নিবন্ধন পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিও 
না, আমার স্ুধাময়ী শ্লোকাবলী শ্রবণ কর। পর্বত, মেঘ, নদী, 
প্রদেশ, বন, ঝড়, বায়ু, চন্দ্র, চন্দন প্রভৃতি কত কি বর্ণন! 
কবিয়াছি, উহ্থাদের হইতে আমি কৰে কি প্রাপ্ত হইয়াি ? 



কাধিদাদের কাহিনী। | ৫ 
শিক আসপীস্পিশপাশ এপাশ, পিসী কপাল গিপশশক পা। পপ পপ পাব সা লীগ পাপা 

অর্থাৎ, কিছু পাইবার আশায় কালিদাস ভারতীপ্রয়োগ 

করিতে আসেন নাই; আর, এই পৃষ্ঠ প্রদর্শনেও কালিদাসের কিছু 

আসে যায় না 2 

পুরো বা পশ্চাদ্বা কচিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে 

তদ| কা নো হানির্চনরচনৈঃ ক্রীতজগতাং। 
বনে বা হস্মো বা কুচকলসহারে মৃগদৃশাং 

মণেস্তলাং মূল্যং সহজস্থভগসা ছ্যুতিমতঃ ॥ 

বাক্যরচনা দ্বার জগত্ক্রয়কারী আমাদের পুরোভাগে 

অবস্থানেই বা গৌরব কি, এবং পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান ঘটিলেই বা 

হানি কি? অকুত্রিম উজ্জ্বল মণি বনেই পড়িয়া থাকুক, প্রাসাদেই 
রক্ষিত হউক, অথব। সুন্দরীর কুচোপশোভী হার মধোই গ্রথিত 

থাকুক, উহার মূল্য ভুলারূপই থকিবে। % 

অবশ্য) ক্ষণকাল পরেই রাজ! ও কবিতে আপোষ হইল। 

বেচারা বন্ধন কা দেখিয়া বোধ হয় অবাক হইয়। গেল ! 

রাজার কিন্তু “ন্ধাসিক্তপুক্তা'রসপিপাসা মিটিল না। তিনি 

শৈব ছিলেন, কবিকে আকীয় উদ্টদেব রূদ্রের বর্ণনা করিতে 

বলিলেন। গুনিবার দোষে “রুদ্র স্থলে কৰি বুঝিলেন সমুদ্র) 

তাই বলিলেন-- 

কিংবাচ্যো মহিম। মহাজলনিধেরস্যেন্্বজ্রাহতি- 

্রস্তো তৃত্বদমজ্জদন্থুশিচরে কুলারপোতা তঃ। 

রঃ * সাটোগ ভাব টুকু রাদ দিগে এই দুইটি শ্লোক কালিদামের লেখনীর উপযুজ বলয়! 

বিষেচিত হইতে পারে। 

এপ ৮ ক সপ সাপ এএপ্রররজা 



৬৬ | প্রবন্ধাষ্টক। 
০ তা টে 

মৈনাকোহতিগভীরনীরবিলসতপাঠীনপৃষ্টোল্লস- 
চ্ছৈবালাস্কুরকোটিকোটরকুটাকুট্যন্তরে সংস্থিতঃ। 

ইন্দ্র কর্তৃক বজ্জীহত হইবার ভয়ে মৈনাক পর্বত কন্ধট 

শাবকের ন্যায় নিমগ্ন হইয়। যাহার গভীর নীরে বিচরণকারী 

কোনও পাঠীন মত্স্যের ( বোয়াল মাছ, ইতি ভাষ! ) পৃষ্ঠলগ্ 
শৈবালাম্কুরের কোটি কোটি কোটরের এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া! ছিল, সেই মহাসমুদ্রের মহিম। আর কি বলিব £ 

রাজা একটু হাদিলেন।_ শ্লোকের উত্কটত্ব নিমি-্ড নহে, 
কেন না ঈদৃশ গল্লাধিনায়ক রাজন্যবর্গের যেন একটু স্বাভাবিকী 
রসবধিরতা। ছিল, এইজন্য এতাদৃশী “কর্ণক্রোড়কডন্থিনী” 

শ্লোকাবলী ভিন্ন অপর মৃদ্রুতর রচনা তীহাদের শ্রবণ বিবরাভান্তরে 
বোধ হয় পৌছিত না; রাজা রুত্রবর্ণনা করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাই 

কি রুদ্রবর্ণনা ? কবি অপ্রতিভ হইবার লোক নহেন, তাই বলিলেন, 

ই! মহারাজ, ইহাই রুদ্বর্ণন| ; এখনও ত বর্ণন| শেষ হয় নাই,__ 

ঈদৃক্ সপ্তসমূত্রমুদ্রিতা মহীভূতৃত্তিরত্রঙ্কষৈ- 
স্তাবস্তিঃ পরিবেষ্টিত পৃরপৃরুদীপৈঃ সমন্তাদিয়ং । 
যস্য স্ষারফণামণেনিমিলিতা তির্য্যক কলঙ্কাকৃতিঃ 

শেষোহপ্যেকমগাদ্যদঙ্গদপদং তস্মৈ * * * ॥ 
ঈদৃশ সাতটা সমুদ্র এবং এ সংখ্যক বিমানস্পর্শী পর্ববত দ্বারা 

মগ্ডিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ সমূহ দ্বারা চতুগ্দিকে বেষ্টিত এই ষে 
পৃথিবী, উহা যাহার শিরঃশ্মিত স্বচ্ছ মণিতে সংলগ্ন হওয়াতে মণির 
কলঙ্কের স্কায় প্রতিভাত হয়, সেই নাগরাজ শেষও ধীহার কেয়ুর 



কাধিঘাসের কাহিনী | ৬৭ 

০ শা সপ সপ্পজ 

রূপে একতম অঙ্গের ভূষণ মাত ভাহাকে____ এইমাত্র বলিয়া 

বেটা বল্ ত রে” বলিয়া কবি. শ্লোকের সমাপ্তি করিলেন। 
নিকটে ভূত্যব্ূপী বররুচি দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি বলিলেন 

“নমঃ শম্তবে” | ক্* কালিদাস নাকি শিবের নাম উচ্চারণ করিতে 

পারিতেন না, তাই এই বিডন্বনা ! 

কিন্তু, রে কুহকিনি কিংবদন্তি, ধন্য তোর সাহদ! “বেটা 
বল্ ত রে” এই নিতান্ত আধুনিক প্রাকৃত বাঙ্গাল! বুলিটাও কি 

কালিদাসের মুখনিঃহ্ছত বলিয়। বাজারে বিকাইতে চাহিয়াছিলি ? 

তোর কি এটাও খেয়াল হইল না যে “উজ্ভয়িনীর' উজ্জ্বল 

রত্ব, “বিক্রমাদিত্যের সভাসদ, কালিদাস বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার 

জন্মের বনুপুর্বেন এবং বঙ্গদেশের বনুপশ্চিমে আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন? "* তোর অগুলকান্ধের ইহা! অপেক্ষ। আর কি প্রকুষ 

প্রমাণ আছে? 

এখানেই কালিদাসের এই কর্ণাউবিজয় কাহিনী শেষ হইত। 

কিন্তু রাজা ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুর্বে বলা হইয়াঞ্চে, “কিতকং 
মন্যে ভয়ং যোধিতাং” ইত্যন্ত শ্লোকটি “কর্ণটরাজপ্রিয়া”' কি 
শ্য়ং য়ং কর্ণাটরাজ, কাহারই মনোনীত ; হয় নাই। | তাই কালিদাসকে 

* নুতরাং প্লেংকের শেন রি হইল-_ 

*শেযোহপোকমগদ্যদ্গদপদং তন্দৈ নমঃ শল্তবে ॥7 

+ কিন্তু “কালিদাস” এই নামটি বঙ্গজ এবং আধুনিক বলিয়াই প্রভীত হয়; কিং- 

ধন্ছভীর ঘোধ হয় উহাতেই এই সাহম। জনেক হলে কালিদ।সকে দিয়। বাঙ্গ।ল| প্রয়েরও 

উত্তর ধঙ্গভাষায়ই দেওয়ান হইয়াছে। 
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বিজ্রপ করিবার নিমিত্তই যেন রাজা “কুতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাং” 

এই কথাটি ছুই একবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ভাব 

বুঝিয়া, কবি এ কথাটিকেই অবলম্বন করিয়। ততক্ষণাত শ্লোক 
রচনা করিলেন_- 

উগ্রগ্রাহমুদন্ধতো! জলমতিক্রামত্য নালম্বনে 

ব্যোন্সি ভ্রামাতি দুঙ্ভয়ক্ষিতিভূজাং মৃদ্ধীনমারোহতি | 
, ব্যাপ্তং যাতি বিষাকুলৈরহিকুলৈ? পাতালমেকাকিনী 

কীর্তিস্তে মদনাভিরাম “ক্ুতক€ মন্যে ভয় যোষিতাং” ॥ 

হে মদরনন্থুন্দর, [তোমার কীর্টি কোন হবলম্ষন বিনাই একা- 

কিনী ভীষণ হাজজরসমাকীর্ণ সমূদ্রঝারি শতিক্রম করিতেছে; 

আকাশোপরিস্থ দর্গলোকে বিচরণ করিতেছে ; দুঙ্জয় নৃপতি 

গণকে নিড্জিত করিরা তাহাদের মস্তকোপরি আরোহণ করিতেছে; 

এবং বিষধরসর্পসগুহাকীর্ণ পাতাল গ্রাদেশেও গমন করিতেছে । 

ইহাতে বোধ হয় স্্রীলোকের ভয় কৃতিম মাত্র । 

এই রূপে কবির কৃতিহ্ব, প্রত্যুৎ্পন্মমতিত্র প্রভৃতির পরিচয় 

পাইয়া রাজার আর কিছু বন্তব্য রহিল না__বিজয়সূচক জয়পত্র 

লিখিয়। দিয়া তাহার যখৌচিত “মর্বাদ।” বিধান করিলেন। বল৷ 

বাহুল্য, জয়পত্রসহকৃত কবি বিক্রমাদিত্াসভায় প্রত্যাবৃত্ত 

হইলে বিক্রমাদ্দিতাও হাষ্টচিন্ডে কৰিকে যথেষ্ট পুরম্কীর প্রদান 

করিলেন। 

[সাহিত্যসেবক অগ্রহায়ণ ১৩০৩। 
পে জপ পা 

তা শী পাপকাকাপ ৯ ৬ শপ 
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(৫ )-নানা সমস্তাপুরণ | 

কর্ণাটরাজের হ্যায় ধারানগরাধিপতি ভোজরাজেরও হাশেষ 

বিদ্বর নদপরিশোভিত রাজসভ! চিল। * এই সভার পঞ্িতগণের 

একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইারা সকলেই শতিধর ডিলেন 
এই সভাতে আপিয়া কেহ কোন কবিতা বলিলে সভাস্থ পঞ্ডিতগণ 

তৎক্ষণা উহা আবুত্ডি করিতেন এবং শ্র্তপর্ন বলিয়া ব্যাখা! 

করিতেন। এ্রতরাংধ ভোজরাজসভার (কহ “নুতন কবিতা 

' বলিতে পারিতেন না। ভোজরাজ ঘোষণা করিয়া দিলেন 

“যিনি নৃতন শ্লোক শুনানী [তত পারিবেন, তাহাকে লক্ষমুদ্র 

পুরস্কার প্রদান করা ঘাইবে |”? 

উদাশান্তন “পঞ্চিত'গণের ন্যায় কালিদাস নিতান্ত “সরল” 

ছিলেন না; তিনি উল্ত 'ঘাধণাশ্রবণে প্রকৃত রহস্য বুঝিতে 

পারিয়! কুটবুদ্ধিনলে এক উপায় উচ্চাবন করিলেন। তিনি সহসা 
এ ভোজসভায় উপস্থিত হইয়া! বলিলেন £-- 

এ পাপী পাপা 

, ইতিগুলে ক।লিদান বন্ুক কর্ণ নল! বিয়ের থে কাহনী বর্ণিত হইয়াছে, | 

উহার আর একটি সংস্করণ আছে, সেটি ছ্োজরাজের সভা বিয়। 'পুনরুক্তি 

দোনাশঙ্কায় এই কাহিনী পরিতান্ত হইল | কর্ণাট র1ছ বণনার প্লোক গুলির স্থায় ভোল্- 

রাজ স্ততিও বাগাডন্বরপরিপূর্ণ সবয়ভাববিশিষ্ট কতিপয় রেকসমষ্টি দাত্র। তন্তান্ক ঘটন! 

উদ্ভয় তই অবিকল এক ! 



৭ ্রবন্ধাষ্টক ৷ 
সপপশি। শসা স্পা শীটিিশীশীশীশাশীীশীশী শীীাটিিাশশীগীশশিিি পি 

“দৃস্তি শ্রীভোজরাজস্ত্িভুবনবিজয়ী ধার্মিক সত্যবাদী 
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্রকোটা মদীয়! । 
তাং ত্বং মে দেহি তুর্ণং সকলবুধজনৈজ্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ 
নোব! জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতি চেদ্দেহি লক্ষং তাতো মে ॥” 

ব্রিভুবনবিজয়ী ধর্শিষ্ঠ সত্যপরায়ণ শ্ত্রীমান ভোজরাজের জয় 
হউক | মহারাজের পিতুদেব আম! হইতে এককোটা নিরনববই 

লক্ষ রত ধার করিয়াছিলেন, উহ। ত্বরায় আমাকে প্রত্যর্পণ 

করুন। ইহা যে সত্য, এই সকল পঞ্চিতেরাই বিদ্িত আছেন ; 

_ষদি উ্হারা না জানেন, তবে ইহ! আমার নূতন রচিত শ্লোক 
বলিয়া আমাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে আজ্ঞ! হয়। 

বল! বাহুল্য, ভোজরাজ এবং তগসভাস্থ পণ্ডিতগণ ইহাতে 

বিলক্ষণ শিক্ষালাভ করিলেন । শদবধি ভোজরাজের সহিত 

কালিদাসের পরম সৌহার্দ স্থাপিত হইল । * 
 বীরশ্রমণ্ডিত শুরগণ যেমন পরদেশবিজয় এবং শক্র হতে 

স্বদেশরক্ষা এই দ্বিবিধ উপায়ে জককীয় বীর্ধ্যবল প্রদর্শিত করেন, 

বিচারমলল পণ্ডিতগণও তদ্রপ অপর সভাবিজয় এবং বিজিগীযু 

পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য খর্ব করিয়া স্বকীয় সভার গৌরব রক্ষ' দ্বারা 

টি “ডোজপ্বন” নাগক রথে ধরানগরাধিপ ভোজরাছের সভায় কালিদাসের অনেক 

কার্ঠিকাহিনী বর্ণিত আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক উল গ্রন্থ পাঠ দ্বারা কৌতুহল চরিতার্থ করিতে 

পারেন? অধুনাতন প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই কালিদানকে উজ্জয়িনীর সভানদ ভারতার 

ধরপুর হইতে পৃথক করিয়। "ভোজ-কালিদ[স” আখ্যা প্রানান করিয়াছেন । কিন্তু ভোজ- 

প্রযন্ধের কালিদাস স্বয়ং আপনাকে ফিক্রমাদিত্যের কালিদাস বলিয়াই' পরিচয়প্রদান' 
করিয়াছেন। 



কাঁলিদাসের কাহিনী । ৭১ 
পপি ও পাশপাশি শিস্পি্পীনিশিট 

নিজের কৃতিত্ব খ্যাপন করিয়া থাকেন। স্থতরাং এদিকে যেমন 

কর্ণট ভোজ প্রভৃতি রাঁজসভা বিজয় করিয়া! কালিদাস স্বকীয় 

কীন্তিনিশান উত্তোলিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিক্রমাদদিত্য- 
সভাবিজিগীযু অপর দিগ্রিজয়ী পণ্ডিতবর্গের দর্প চূর্ণ করিয়া উহা! 

অক্ষু্রভাবে সমুচ্ছিত রাখিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। 
একদ। এইরূপ কোন দিথিজয়ী পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভায় 

আসিয়া আপন পাণ্ডিত্য বল ঘোষণা করিয়া দিলেন। নৃপতি 
কর্তৃক সমাদূত হইয়৷ পণ্ডিত জানাহ্ছিকার্থ সরোবরে গমন করিলে 

কালিদাস নারীবেশে কলসীকক্ষে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং এ 

পণ্ডিতের প্রাতি ঘন ঘন কটাক্ষ নিক্ষেপ কহিতে লাগির্পেন। 

তদর্শনে দিগিজযী কহিলেন__ 

“কিং মাং নু পশ্যসি ঘটেন কটিস্থিতেন 
বন্তেণ চারুপরিমীলিতলোচনেন। 

অন্য, বিলোকয় জনং তব কর্খাযোগ্যং 

নাহং ঘটাঙ্ষিতকটিং প্রমদাং স্পৃশামি |” 

সুন্দরি! কক্ষে কলসী লইয়! ঈষশ্মুকুলিত নয়ন দ্বারা 

আমাকে কেন নিরীক্ষণ করিতেছ ? তোমার উপযুক্ত অন্য 

কাভারও নিকট গমন কর; ঘড়! বহিতে বছিতে যাহার 

কোমরে দাঁগ গড়িয়া গিয়াছে এমন রমণীকে আমি স্পর্শও 

টি না। * . 

% ইিগূর্বে এ একস্বলে বল! হইয়াছে “কানিদান হুকপু পুরুম রশ ছিলেন' '-এতৎকাহিনী- 

বর্ণিত ঘটন। উহ্থার একটি অধাস্তর গ্রমাণ। 

৯ লতি শি পিসি পিপিপি বা 
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_ পণ্ডিতের এই অবজ্ঞাসুচক সাটোপ বাক্য শুনিয়া রমণীরূপী 
কালিদাস সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিলেন-_ 

£সত্যং ব্রবীষি মকরধ্বজবাণপীড় ! 

নাহং তৃদর্থমনস। পরিচিন্তয়ামি | 

দাসোহদ্য নো বিঘটিতস্তবতুল্যরূপী 
জবা ভবেন্নহি ভবেদিতি মে বিতর্কঃ | 

হে কামাকুলিতচিত্ত পণ্ডিত, সত্যই বলিয়াছ। বস্তুতঃ 

আমার অন্তঃকরণে তোমার বিষয়ে ভাবনা উপজাত হয় নাই। 

আমাদের চাকর, ঠিক তোমারই ন্যায় আকুতি, আজ কোথা 

পলাইয়া গিয়াছে,_-তোমাকে দেখিয়া এই বা সেই”, এই 

চিন্তাই করিতেছিলাম। 

কলসবাহিনীর মুখে এইরূপ বাঙ্সপুর্ণ রসিকতার ভাস্বাদ 

পাইয়। দিগ্বিজরী চমতকৃত হইলেন, এবং রমণীর পরিচয় জিচ্কাসা 

করিলে সে কালিদাসের পরিচারিক৷ বলিয়া গিজের পরিচয় 

প্রদান করিল। প্গিত মনে ভাবিলেন, যাহার পরিচারিকাই 

ঈদৃশ পাণ্ডিত্যসম্পন্না৷ সেই কালিদাস না জানি কত বড় পঞ্চিত। 

এই ভাবিরা পুনশ্চ রাজসভায় না গিয়। দিগিজয়ী হতাশচিত্তে 

স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । এ যেন ঈসপ-কথিত “ব্যাথের দ্বারে 

বৃহৎ পাকস্থলী দর্শনে ভয়ে বলীবর্দের পলায়ন” ! 
অন্যাদ। কোন দ্িগ্রিজয়ী % বিক্রমাদিত্য সভায় আসিয়। 

“নঈদ্য কান্তাগতিঃ" এই সমস্যা দিয়া উহা পুরণ করিতে বলেন। 
* কেহ বলেন, 'রাক্ষদ'। পূর্বে ত্রা্গণের নাম 'রাক্ষস' দেখ যা়_যথা, মৃদ্ারাক্ষসের 
অধিনাক নন্দঘংশের কুলমন্ত্রী | 

পাপা পপ 

চে 
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কালিদাস তখন উপস্থিত ছিলেন না; অপর পণ্ডিতগণ উহার 
সছুত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায় দিখিজযী তিন দিনের সময় দিয়া 
'বলিলেন, এই তিন দিনের মধ্যে সমসা পুরিত ন! হইলে রাজ- 
সভ"র পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে । উততিমধ্যে কালিদাস, 
আসিলেন এবং এই ব্যাপার অবগত ভইয়। তৎক্ষণাৎ এক তিক্ষুবেশে 
এ প্রশ্নকর্ভার নিকট গিয়৷ উপস্থিত হইলেন। উক্ত পণ্ডিত ভিক্ষা ' 
প্রদানার্থ অন্যান্য দ্রব্য দিতে উদ্বান্ত হইলে ভিক্ষুক, মাংস না 
হইলে চলে না, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। ভিক্ষাকের এই 
স্পদ্ধ| অবলোকনে চমত্রুত হইয়া দিগিজয়। বলিলেন__ 

“ভিক্ষো মাংসনিষেবণং প্রকুক্ুষে ?” 

হে ভিক্ষুক, ভুমি মাংসভক্ষণ কর? 

ভিক্ষুরূপী কালিদাস বলিলেন ; 

“কিং তর মছ্যং বিনা ?"? 

তাহাতে আবার মছ্ না হউলেকি চলে? 

দি। “মছ্ঞ্চাপি তব প্রিয়”? 

মদও তোমার প্রির পদার্থ? 

কা। “প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ 1" 

বিলক্ষণ প্রিয়, তবে বারাননার নি হইলেই ভাল। 

দি। “বেশ্যাপ্যর্থরুটিঃ কুতস্তব ধনং? 

বেশ্যার প্রয়োজন হইলে ত টাকা চাই, তুমি টাকা কোথায় পাইবে ? 
কা। “দ্যুতেন চৌর্যেণ বা” 

জুয়! খেলিয়! কিংবা চুরি করিয়া। 



৭৪ _ প্রবন্ধাষ্টক। 

দি। “চৌরধ্যদ্যুতপরিগ্রহোইস্তি ভবতঃ 1” 

তোমার জুয়া খেলার ও চুরি করার কৌঁকটুকুও আছে? 

কা। “নফস কাণ্যা গতিঃ 0৮ * 

নষ্টের অন্য কি গতি আছে? 
ঈদৃশ অভাবনীয় উপায়ে সমস্য! পরিপূরিত হইতে দেখিয়া 

দিগিজয়ী পরম পরিতোব লাভ করিলেন এবং পুরণকারা ছল্মবেশী 
কালিদাসকে ধন্যবাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। 

এই সকল কাধ্যে কালিদাস ছল্মবেশ ধারণ করিতেই যেন 

একটু আমোদ পাইতেন। স্ুচতুর যোদ্ধা যেমন সঙ্গোপনে 
একবারে শক্রর শিবির অধিকার করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত 

বিপক্ষেরও অনায়াসে পরাজয় সাধন করেন, কালিদাসও তদ্রুপ 

আপনাকে গোপন রাখিয়। প্রতিপক্ষের অভাবনীয় উপায়ে তাহাকে 

চমত্কৃত ও বিপধ্যস্ত করিয়া ফেলিতেন। কবিবরের এই সম্মুখ 

যুদ্ধে বৈমুখা বিষয়েও কিংবদন্তী একটি কাহিনী প্রচারিত 
করিয়াছে । 

একদা দেবী সরম্বতা ত্দীয় বরপুত্রের কৃতিত্ব পরাক্ষার্থ 

বালিকা বেশ ধারণ করিয়! একটি হছিন্নপত্রে এক শ্লোকের 

* নমগ্র প্লেকটা এই. 

“ভিক্ষে। মংসনিষেষণং প্রকুরুষে কিংতত্র মন্যং বিন 

মদাঞ্চাপি তধপ্রিয়ং প্রিয়মহে। ধার।ঙ্গনাতিঃ সহ। 

1 বেষ্ঠাপার্থরুচিঃ কুতন্তব ধনং দ্ুতেন চৌধোগ ঘ। 
চৌধ্দযাতপ্রিগ্রহ্োইস্তি ভবতে। নষ্টন্ত কাল্তা গতিঃ 7৮ 



কালিদাসের কাহিনী । ৭৫. 
2৫-১1-2222 ১১১১১১১১১৩১ 

| প্রথমা ভাগ লিখিয়া বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইলেন 
এবং সমবেত পঞ্চিতমগ্ডলীকে সন্বোধন করিয়া! বলিলেন £-- 

আমার স্বর্গীয় জনক একটি শ্লোক রচনা করিয়। আমাকে 
গুনাইয়াছিলেন, আমি এই পত্রে উহা লিপিবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়া- 

চিলাম। কিন্তু দৈবদুর্ণিৰ্পাকে উহার শেষাগ্ধটুক এই পত্রের 
অগ্জাংশের সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে__আপনাদের কেহ যদ্দি 

দয়! করিয়া উহা বলিয়! দিতে পারেন, চিরবাধিত হইৰ। 

শ্লোকাদ্ধটি এই-- 

“ঘাতু যাতু কিমনেন তিষ্ঠতা 

মু মু সখি সাদরং বচঃ1" 

কোন মানিনা প্রিয়তমকে উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন- -সখি ্ 

উহ।কে এখানে থাকিবার জন্য এত মিষ্ট বাকা বলিতেছ কেন * 

যাইতে দাও। 

রত্মগণের মধো একজন শ্লোকটি এইরূপ পুরণ 
করিলেন 

'পামরীবদনলোলপো যুবা 

নোহি বেতি কুলজাধরামৃতং ॥" 

বেশ্টার বদনমধুতে যার আসক্তি সেকি কখন কুলবধুরু 
অধরাম্বত পানের স্বাদ বুঝে ? 

উহা শুনিয়া বালিকা বলিলেন, “আমার যতদুর স্মরণ হয়ঃ 

পিতার শ্লোকটি এইরূপ ছিল না” তখন অপর পগ্চিত 
বলিলেন__ 



৭৬ ' প্রবন্ধাষ্টক। 
বস্পিসপপপপপপপি পপাপাশাপাশিপা পাশ পাশা শিশাশশীশটিশ্পীপ্ীিটিিলিিসটিটি পিসি শিগাপসিশীশশিশিল এ 

“কোকিলীকলরবে! বনে বনে 

নুনমস্থ নিগড়ো! ভবিষ্যতি ॥” 

কাননে কাননে উদ্দীপক কোকিলার কুভূম্বর ধ্বনিত হইতেছে, 

উহাই ইহার নিগড় স্বরূপ (অত্রাবস্থিতির কারণ ) হইবে। 
উহাতেও বালিকার তৃপ্তি হইল না দেখিয়া! স্বয়ং মহারথী 

কালিদাস উত্তর করিলেন-_ 

“নূনমেষ মদপান্গনিজিতো 
যত্রুতঃ কতি পদানি গচ্ছতি ?” 

আমার কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া এ আর কয় পা চলিতে 

সমর্থ হইবে? 

ইহাতেও গ্রশ্নকারিণী সন্তুষ্ট হইলেন না দেখিয়া কালিদাস 

বিষম ক্রোধের বশবন্তী হইয়া বালিকার গণ্চে চপেটাঘাত 

করিলেন। বাগ্দেবী তখন প্রকট মুত্তি ধারণ করিয়া বলালন, 

“বস, পণ্ডিতের ঈদৃশ ক্রোধবশীভূত হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। 

তুমি আমারই কৃপায় অদ্ধিতীয় ক্ষমতাঁশ।লা বিহ্বান ও কবিকুল- 

চুড়ামণি হইয়াছ বটে, কিন্তু আমার অভিশাপে সম্মুখবিচারে 

তোমার পাগ্ডচিত্যের স্ফ্তি পাইবে না, স্থৃতরাং জয়লাভও 
ঘটিবে না” + 

* সন্পুথবিচারে কালিদাসের পরাভৃতির দৃষ্টাম্ভের পর!কাষ্ঠ। স্বরূপ মেছুনী ও কুস্তকারের 
হস্তে কবিষরের দর্পচর্দের কাহিনী জনশ্রতিতে প্রচারিত আছে | যাহা তউক, মবশেষে 
কালিদাসের অশেষ স্তুতি বিনতিতে প্রসন্ন হইয়। ধাগ্ৰেৰী, কেবল একদিন সম্মুখ বিচারে 
জয়ল।ভ হইবে, এরূপ ঘর দেন; এ একগিন নাকি কালিদাস বৃহস্পতি অধিষ্ঠিত ইল্দের 
সভ। জয় করেন। | 



কালিদাসের কাহিনী। | মস 

ফলতঃ স্বকীয় সিদ্ধান্তে প্রতিপক্ষকে আপত্তি প্রদর্শন করিতে 

দেখিয়া যে পণ্ডিত ক্রোধে অধীর হন, বিচারক্ষেত্রে তিনি জয়- 

লাভ করিতে সমর্থ হন না। 

এতীদৃশ সমস্। পূরণে কালিদাসের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। 

কোন কৰি এক রাজমহিষীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত 

হন। রাজ! জানিতে পারিয়া শাস্তি স্বরূপ কবিকে শৃ্রোপিত 
করেন। এ কবি স্বীয় শোণিত দ্বারা শুলের পার্শে স্বকীয় 

দশীপরিণতিসুচক একটি শ্লোক লিখিতে আরম্ত করেন, 

কিল . 

“কেবা ন সন্ভি ভূবি তামরসাবতংস। 

হংসাবলীবলয়িনো জলসন্সিবেশাঃ1” 
এই ভুমগুলে প্রফুল্ল পঙ্চজপরিশোভিত হংসমালাপরিবেহ্িত 

কতই জলাশয় ব্মান আছে 

এই অর্দাংশ লিখিবামাত্রই তীহার প্রাণবায় বহির্গত হইয়! 

যায়। রাজা এই শ্লোকাদ্ধ দেখিয়। উহ্ার অপরাদ্ধ কীদশ হইকে 

এই কৌতুভলপরবশ হইয়। নানাদিগ্দেশন্থ পণ্চিতগণকে উহা 
পূরণ করিতে দেন। কিন্তু কেহই উল্ত কবির মনোগত ভাবামু- 

রূপে কিংব! রাজার তৃপ্তিকররূপে উহা পরিপুরিত' করিতে সমর্থ 

হইলেন না। অবশেষে কালিদাসসমীপে এ শ্লোকাদ্ধ নীত 
হইলে তিনি এইরূপে পুরণ করিয়া! দিলেন__ ্ 

« কিং চাতকঃ ফলমবেক্ষ্য সবজপাতাং 

পৌরন্দরীং কলয়তে নববারিধারাম্।% 

৮৮ পাস ০ বাপ বসল পর 



৭৮ রবনধাক। পা 

তবে বে তৃষিত চাতক কি ফল প্রত্যাশা করিয়া ইন্দপরবন্তিত 

বজপাত সমন্বিত নবমেঘ বর্ষণের প্রতি তাকাইয়া থাকে ? 

রাজ! এই শ্লোকপুত্তিতে নিরতিশয় গ্রীত হইয়া কবিবরের 

যথেষ্ট প্রশংসা ও পুরস্ক'র বিধান করিলেন। 

আর একদিন কালিদাসের কোন বন্ধু তীহীকে পরীক্ষা করিবার 

জন্য, “্যজ্জোপবীতং পরমং পবিত্রং” এই প্রথম পাদ, এবং 

«“অণোরণীয়ান্ মহতে। মহীয়ান্” এই শেষ পাদ নির্দেশিত করিয়া। 

আদিরসে একটি শ্লোক রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন । 

৫ তুক্ষণা উত্তর করিলেন__ 

যজ্ঞোপবীতং পরমং পৰিব্রং 

স্পৃষ্ট। সখে দিব্যমহং করোমি। 
যোগে বিয়োগে দিবসোহঙ্গনায়। 

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ॥ 

হে সখে! আমি এই পরম পবিত্র যজ্জসূত্র স্পর্শ করিরা 

শপথ পূর্বক বলিতেছি, প্রিয়তমার সঙ্গমে দিবস যেন অণু. 

অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বোধ হয়, আর তাহার বিয়ৌগে মহান্ 

অপেক্ষাও দীর্ঘতর জ্ঞান হয়। 

এইরূপ সমস্যা পূরণের অনেক কাহিনী প্রচারিত আছে। 

বাহুল্য ভয়ে এবারে এইস্থানেই শেষ করা গেল। 

| _[সাহিত্যসেবক ফান্তুন ১৩০৩। 



কালিদাসের কাহিনী । 
শিকীকককীশী? 

(৬) উপসংহার। 

একদা এক রাক্ষস বিক্রমাদিত্যের সভায় আসিয়া বলিল, 
“তিননষ্টং৮। দি ভরিরাত্র মধ্যে এই সমস্যার পুপ্তি না হয় তবে 
রাজ্য শুদ্ধ লোক সংহার করিয়া ফেলিব। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া 
'রত্বগণ, মায় কালিদাস, রাজা পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর 

হইলেন। পথে কালিদাস দেখিলেন এক বৃদ্ধ ত্রাঙ্মণ নগুপদে 

প্রতপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া অতি ক্লেশে পথ ঢলিতেছেন; 
স্বভাবন্তুকুমার কবিহদয়ে দয়! উপজাত হইল,--কবি স্বীয় জীণ 

পাদুকাযুগল ত্রাঙ্গণকে দান করিয়া স্বয়ং নগ্রপদে গমন করিতে 
লাগিলেন। অল্প দূর গিয়াই তিনি একটি অন্নামিক সসভ্ড অশ্ব 
প্রাপ্ত হইলেন এবং তদারোহণে উত্তপ্ত বাল্কাময় প্রান্তর উত্তীণ 

হইলেন। এতদ ঘটনায় কবির মনে ষে ভাবরাশি আবিভ়ত হইল, 
উহাতেই রাক্ষসের সমস্া পুরিত হইল | কালিদাস রাজসভায় 

প্রত্যাগমন করিয়! বলিলেন__ 

“দ্বিজায় পাদুকা দা শতব্ষীয়জর্ভরা। 
তফলাদশ্গলাভে! মে তন্নহং যন্ন দীয়তে 1৮ | 

বহু পুরাতন এক যোড়া জুতা ব্রাঙ্গণকে দিয়াছিলাম, তাহার 
ফলে একটা ঘোড়! পাইলাম । ফলতঃ যাহা দান না কর যায়, 
তাহাই নিক্ষল। চু 



৮০ প্রবন্ধাষ্টক। 
পাপী শশা শীীশসিশীশাসিশীশশীটা তিশা িশিশশশাীপাপশীশীকিপাশিপিশপিপাীসি 

সে যাত্রা এইরূপে রাক্ষসের হস্ত হইতে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য 

রক্ষা পাইল। | | 

আর একবার এক সমস্থা 1 হইল “ততঃ কিং) ততঃ কিং 

ততঃ কিং ততঃ কিং?” কালিদাস পুরণ করিলেন; 

. “গিরেস্তুল্যবিভং ন দ্ানং ততঃ কিং? 

কুশাগীয় বৃদ্ধির্ন পাঠস্ততঃ কিং? 
বপুঃ কর ্তং ন তীর্থস্ততঃ কিং? 

ন ভর্ঃ প্রিরগ্ভীবিতঞচে্টতঃ কিং ?” 
পর্ববতপ্রমাণ ধন থাকিলেও দান না হইলে লাভ কি? তাক্ষ 

হুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও যদি পড়াশুন! না থাকে তবে উহাতে ফল 

কি? শরীরে শল্তিসামর্থা থাকা সন্ধেও তীর্থাদি পধাটন না' 
করিলে কি লভ্য হইল ? বদি স্বামা ভাল না বাসেন তবে বাঁচিয়! 

থাকায় কি ফল? 

ভারতার বরপুতের ঈদৃশা ক্ষমতা ছিল বে অপরের যাহ! 

জান! অসম্ভব তাভাঁও গ্রজ্ঞাচক্ষুধলে তিনি দেখিতে পাইতেন। 

এই ক্ষমত। একবার তাহার সমূহ বিপন্ডিরও হেতুভূত হইয়াছিল । 

কোন শিল্পী রাজা বিক্রমাদিত্যের মহিষা ভান্ুমতার প্রতিকৃতি 

নিশ্মাণ করিয়। নবরত্ীধিষ্ঠিত রাজসভায় আনয়ন করে । সকলেই 

উহার সবিশেষ প্রশংস। করেন, কিন্তু কালিদাস উহাতে যেন 

কিঞ্িও বৈসাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে এপ ভাব প্রকাশ করেন। 

- ইহাতে শিল্পী ক্রোধভরে স্বীয় তুলিক! নিক্ষেপ করাতে এক বিন্দু 

মমী এ নগ্ প্রতিকৃতির উরূদেশে পতিত হইল, তখন কালিদাস 



কালদাসের কাহিনী । ৮১ 

“এইবার ঠিক হইয়াছে” এইবপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। সকলেই 

কালিদাসকে ইহার কারণ জিড্ধাসা করাতে কবি বলিলেন, 

“রাজমহিষীর উর্দেশে একটি তিল আছে, শিল্পী জজ্ঞঠাবশতঃ 

উচ্না চিত্রিত করিতে পারে নাই, এখন তম্িক্ষিপ্ত তুলিকামিংস্যত 

_মসী বিন্দুতে উহা সংসাধিত হইয়ান্ছে।” 

কালিদাসের কথা শুনিয়া রাজ! বিক্রমাদিত্য তাহাকে 

মহিষীর গুপ্ত প্রণয়ী বিবেচনা করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে 

স্বীয় রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। কবি নিরুপায় ভাবিয়া 

স্্রীবেশ ধারণ করিয়া গোপনে উজ্জয়িনীতেই কোন এক ব্রাঙ্মাণের 
গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। র 

কিয়দ্দিন পরে রাজপুত্র মুগয়৷ উপলক্ষে গভীর অরণ্যে প্রবেশ 
পূর্বক প্রত্যাবর্নের পথ না পাইয়া এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া 
রজনী যাপনে কৃত সংপল্প হইলেন। এ বুক্ষে জান্ববানের এক 

বংশধর অবস্থান করিতেছিল। শ্বাপদত্রস্ত রাজ্পুর উহার আশ্রিত 

হইয়া উহার সহিত মিতা স্থাপন পুর্ননক অবস্থান করিতে 

লাগিলেন। বিশ্রন্ধ দম ভল্লুক কিযগক্ষণ পরে মিত্র রাক্তপুত্রের 

ক্রোড়দেশে মন্ত্রক রাখিয়া! নিদ্রা গেলে হঠাৎ এক বাঘ আসিয়া! 

রাজপুরকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। আত্ম- 

প্রাণরক্ষার্থ রাঞ্জপুত্র তখন ভল্লুক'ক বাদ্রমুখে নিক্ষেপ করবার 

অভিপ্রায়ে ঠেলিয়া ফেলিচে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভল্লুক কোন 

মতে বৃক্ষাবলম্বন করিয়' রহিয়া গ্লে। রাত্রি প্রভাত হইালে ভন্তুক 

সেই মিত্রত্রোহী রাজপুতুকে চপেটাঘাত করিয়া “সসেমিরা” 
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এইমাত্র বলিয়া প্রস্থান করিল। পরে রাজপুত্র উজ্জয়িনীতে 

প্রত্যাবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু উন্মাদ গ্রস্ত হইয়! কেবল “সসেমিরা” - 

এই বাক্য জপ করিতে লাগিলেন। 

বনু চিকিৎসাদি করিয়াও রাজপুত্রের আরোগ্য হইল না) 
বিক্রমাদিত্য ঘোষণা করিয়৷ দিলেন, যে রাজপুত্রকে সুস্থ 

করিতে পারিবে তাহাকে প্রভূত পুরস্কার দিবেন। পুরস্কার 

লোভে অনেক চিকিৎসক আসিয়া অকৃতকাধ্য হইল। যখন 

কিছুতেই কিছু হইল না, তখন রাজা স্বীয় তনয়ের আরোগ্য 
বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িলেন। ছল্সবেশী কালিদাস তখন আপন 

আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণঞ্টে সঙ্গে লইয়া রাজবাটাতে আসিলেন, এবং 
রাজপুত্রকে দেখিতে চাহিলেন। রাজপুত্র আসিলে তাহার 

“সসেমিরা” উক্তি শুনিয়া স্ত্রীবেশী কালিদাস কহিতে লাগিলেন__ 
“সন্তাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা । 

অঙ্কমারোহ্য স্থৃপ্তানাং হত্বা কিংনাম পৌরুষম্ ॥৮ 
প্রণয়াবদ্ধ ব্যক্তিকে বঞ্চনা! করাতে কি বাহাদুরী হইল? 

ক্রোড়শয়িত নিদ্রাগত ব্যক্তির বধসাধন করিতে যাওয়া কি 

পৌরুষের কার্য্য ? 

“সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গলাসাগরসঙ্গমে | 

্ক্ষহা মুচ্যতে পাপৈমিত্রপ্রোহী ন মুচ্যতে ॥৮ 
যাহারা ব্রহ্ম বধ করিয়াছে তাহারাও সেতুবন্ধ, সমুদ্রজলে 

বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন পূর্বক পাপমুক্ত হয়, কিন্তু মিত্রত্রোহীর 
কদাপি মুক্তি নাই। 
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“মিত্রপ্রোহী কৃতশ্চ যেচ বিশ্বাসঘাতকা: | 

তে নরা নরকং যাস্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৮ 

মিত্রদ্রোহী, কৃতত্ব, এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক, এ সকল 

ব্যক্তি:যতদিন পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন নরক ভোগ 

করিবে। | | 

“রাজর্ষে রাজপুত্রন্য যদি কল্যাণমিচ্ছসি । 

দেহি দানং দ্িজ্কাতিভ্যো৷ দেবতারাধনং কুরু ॥” 

হে রাজন্। যদ্দি রাজপুত্রের কুশল কামনা করেন, তবে 

্রাঙ্মাণদিগকে ধনদান এবং ভক্তিভরে দেবতীর্চন করুন। 

“সসেমিরা”র সমস্থা এইনধপে * পুরিত হইলে রাজপুত্র 

আরোগ্য লাত করিলেন এবং অরণ্যের বৃস্তান্ত আনুপূর্ব্বিক 

বর্ণন করিলেন । ততশ্রুবণে বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হইয়া ছদ্মবেশী 

কালিদাসকে বলিলেন 
“গৃহে বসসি স্থশ্রোণি অটব্যাং নৈৰ গচ্ছসি। 

কথং নৃশার্দ,লক্ষাঁণাং বৃত্বান্তমবগচ্ছসি ॥” 

হে স্থন্দরি, তিমি বনে কখনও যাও না, গুহে বসিয়া কিরূপে 

এই মনুষ্য, ভন্লুক ও ব্যাপ্র ঘটিত বৃত্তান্ত অবগত হইলে? 

স্্রীবেশী কবি বলিলেন-_ 
| ““দেবগুরুপ্রসাদেন জিহবাণ্ে মে সরস্বতী । 

তেনাহং নৃপ জানামি ভামুমত্যান্তিলং যথা ।” 

হে ভূপ, দেবতা ও গুরুদেবের কৃপায় আমার জিহ্বাগ্রে 
* উক্ত স্লৌকচতুটটযের আদ্য অক্ষর লইলে 'স সে মি রা” হইঘে। এই গল্পটি ঘররুচি 

সন্বন্ধেও কহিত হইয়া থাকে । ূ 
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সরন্বতী স্বয়ং বিরাজমানা ; আমি এই কারণেই এই সকল গ্রহা 
বৃত্তান্ত অবগত আছি, এই জগ্যই ভামুমতীর তিলের কথাও 
জানি। 

তখন বিক্রমাদিত্যের চৈতন্য হইল এবং ছগ্সাবেশী রমণীকে 

কালিদীস জানিয়া পুনশ্চ তীহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । 

একদা কালিদাস স্বীয় পুত্রকে পড়াইতেছিলেন_-“হুদেশে 
পুজ্যতে রাজ! বিদ্বান সর্বনত পৃক্তাতে |” দৈবাৎ এ পথ দিয়! রাজা 
বিক্রমাদিতা যাইতেছিলেন ; রাজ] কেবল স্বদেশে এবং বিদ্বান 

সর্বত্র পূজা, এই কথা তাহার অসহা হইল । তখন রাজাও ককি 

পরামর্শ করিলেন, উভয়েই আরুতি গোপন করিয়া বিদেশে পর্যটন 

করিবেন, দেখা যাইবে কাহার কত সন্মান । কিছু দিন ভ্রমণ 

করিলে পর রাজার অর্থ ফুরাইয়া গেল; অবশেষে স্বীয় হস্তের 

অঙ্গুরীয় বিক্রয় পুর্বক উদর পোষণ করিবেন, এই অভিপ্রায় 

মণিকারের দোকানে গেলে এ ব্যক্তি উহাতে বিক্রমাদ্দিতোর নাম 

অস্কিত দেখিয়া ছদ্মাবেশী রাজাকে চোর মনে করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক 
তদ্দেশীয় নরপতির সমীপে আনয়ন করিল। এদিকে কালিদাস 

এঁ দেশেরই নৃপতির সভায় আসিয়া বিদ্যাবলে রাজার সন্থষ্ঠি সাধন 
করিয়। সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাউতেছিলেন। চৌর বেশে বিক্র- 
মাদ্দিতা যখন রাজসভায় আসিলেন, তখন কালিদাস চিনিতে 

পারিয়। বলিয়া! উঠিলেন, “স্বদেশে পৃক্তাতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র 
পৃজ্যতে” তখন সমস্তই প্রকাশ পাইল, জগতে বিষ্ভার গৌরব 

অক্ষু্ রহিল । 
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কালিদাস তিথি বিশেষে মৌনাবলম্বন করিয়া ছল্পবেশে 
ঘাকিতেন। এতদবন্থায় একদা রাজপুরুষেরা তাহাকে সামান্য 
লোক বিবেচনায় রাজার শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিয়। দিল। 
অনভ্যন্ত কার্যে নিযুক্ত হইয়া ক্ষণমধ্যেই কবিবরের শ্রাস্তি 

জম্মিল; ইহাতে রাজা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-_ 

“ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল স্বন্গস্তে যদি বাধতি ॥৮ 

রে মূঢ়, দি তোর কাধে বেদন! ধরিয়া থাকে তবে ক্ষণকাল 

বিশ্রাম করু। “বাধতি” এই পরস্মৈপদী অশুদ্ধ প্রয়োগ গুনিয়া 

কালিদাসের মৌনব্রত ভঙ্গ হুইয়। গেল; তিনি বলিয়া 
'ফেলিলেন,_ রর 

“ন বাধতে তথা স্বন্ধো যথা বাধতি বাধতে |% 

আমার কাধে তেমন ব্যথা বোধ হইতেছে না, যেমন আপনার 

মুখে “বাধতি” প্রয়োগ শুনিয়া বোধ হইল। 

ইংলগুীয় কবি গোল্ড্ম্মিথের ন্যায় কবি কালিদাসও দান- 

কার্যে অপরিণামদর্শী ছিলেন । একদা সর্বস্ব দান করিয়া, এমন 

কি পরিধেয় বন্স্রখানি পধ্যন্ত বিলাইয়া দিয়া, কবিবর আবঙ্ষঃ 

জলে গিয়! দাড়াইয়া রহিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য জানিতে 

পারিয়া বলিলেন__ 

“অসম্যগ্ব্যয়শীলদ্য গন্িরেতাদৃশী ভবে, ঃ 

যাহারা ব্যয় করিতে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেনা, তাহাদের 

এইরূপ দুর্দশাই ঘটে । 

কালিদাস উত্তর করিলেন-_ 

সি 



৮৬ রর ্রবন্ধাটৈ । 
শশাশিশোশপসী পপ েপাস্পীপীসপিপীি পিপি ৯ 

“তথাপি প্রাতরুথায় নাম তন্যৈব গীয়তে ॥৮ 
তথাপি লোক নিদ্রা হইতে উঠিয়৷ এ ব্যক্তিরই নাম কীর্তন 

করে, কৃপণের নাম কেহ লয় না। 

কালিদাস অলোকসামান্য কবিত্ৃশক্তিসম্পন্ন হইলেও, কিং- 

বদস্তীর মতানুসারে, তিনি নাকি তত “ভাবুক” ছিলেন না। 
তাই রাজা বিক্রমাদিতা কবিতারসমাধুধ্য বুঝাইয়া৷ দিবার জন্য 

একজন “ভাবুক” রাখিয়াহিলেন। কালিদাস কিন্তু এ বিষয়ে 
বড় রাজি ছিলেন না। তাই রাজা একদিন ভাবুকের আবশ্যকতা 
দেখাইবার নিমিত্ত কবি ও ভাবুক সমভিব্যাহারে সাদ্ধা সমীরণ 
সেবনার্থ বহির্গমন করিলেন এবং কবিকে মৃদ্ুলবাতসর্চালিত 

একটি মুকুলিত আতরবৃক্ষ দেখাইয়া উহা বর্ণন! করিতে বলিলেন । 
কৰি ততক্ষণাণ্ড বলিলেন__ 

ইয়ং সন্ধ্যা দুরাদহমুপগতো৷ হস্ত মলয়াৎ 

স্বমেকা তবদেগহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্। 

সমীরেণেতুযুক্তা নবকুস্থ মিতা চুতলতিকা 

ধুনানা মুর্ধীনং নহি নহি নহীতোব কুরুতে ॥ 

“সন্ধ্যা হইয়াছে, আমি বহুদূর মলয়পর্ববত হইতে আসিয়াছি, 

তুমি একাকিনী আছ; হে বিলাসিনি অদ্ক রজনী তোমারই 
গৃছে যাপন করিতে ইচ্ছা করি।” পবন এই কথাগুলি বলিলে 
অচিরপুষ্পিতী চুভলত! যেন মস্তক বিকম্পিত করিয়া “না, “নাঃ 

“না” এইরূপ করিল। 

কবি তদীয় শ্লোক বথারীতি ব্যাখ্যা করিলে রাজ! প্রশ্ন করি- 



কালিদাসের কাহিনী । ৮৭ 
শিপ পিশীশিশিপীশী সা সশিসপপিপপসপশিস 

লেন, “নহি' এই শবটি তিনবার উক্ত হইল কেন? কবি ছন্দঃ 
ও অলঙ্কার প্রভৃতি সম্পর্কীয় কারণ দর্শাইলে পর রাজা জসম্তুষ্ট 
চিন্তে ভাবুককে উহার তাৎপধ্য ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। তখন 

ভাবুক বলিলেন, চুতলতাকে “নবকুম্থুমিতা” বলা হুইয়াছে। 

দ্ত্রীরজঃ পুষ্পমার্তবং |” ইহাতে, তিনবার 'নহি” বলাতে, “ত্রিরাত্র 

আমার সঙ্গে থাক! হইবে না” চুতলতা ইহাই সুচন! করিতেছে। 

তখন এঁ ভাবুকেরই জয়জয়কার পড়িয়া গেল। 

কালিদাস সমন্ধে এইরূপ নানা কাহিনী কিংবদন্তীমুখে 

প্রচারিত আছে, সমস্ত সংগ্রহ পু্ববক প্রকাশিত করিতে গেলে 
প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়। পড়ে। তথাপি কালিদাসের বেশ্যাসক্তি 
বিষয়ক দুইটি গল্প বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। 

প্রবাদ আছে, কালিদাস ও রাজা বিক্রমাদিত্য একই বারবনিতাতে 

আসক্ত ছিলেন। ইহাতে উভয়ে পরস্পর কিছু ঈষ্যাস্থিতও ছিলেন । 

একদিন বিক্রমাদিতা বারবনিতাকে শিখাইয়া দিলেন, “কালিদাস 

আ'দিলে তাহার মাথা মুড়াইয়া দিবে।” বারবনিতা তাহাই 
করিল, কিম্য কালিদাসও উহাকে শিখাইয়৷ দিলেন, “তুমি রাজ! 

আসিলে তাকে ঘোড়া সাজাইয়া তাহার উপর আরোহণ করিবে 

এবং ত্রাহার দ্বারা ঘোড়ার হ্রেষারৰ করাইবে |” *এঁ স্ত্রীলোক 

কালিদাসেরও অনুরোধ পালন করিল । অনন্তর পরদিন রাজ- 

সভায় সমবেত পণ্ডিতমণ্ডুলী মধ্যে লমাসীন হইয়া! রাজা 

বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে প্রশ্ন করিলেন__ 

“কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ মুগ্ডনং কুত্র তে কৃতং।” 



৮৮ প্রবস্থাইক। 

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস ! কোথা আপনার মুণ্ডন করা হইল ? 
. কালিদাস তৎক্ষণাত্ উত্তর করিলেন__ 

“যস্মিন্ ভবান্ হয়োভূত্বা চি হী শব্দমথাকরোৎ” 

যেখানে মহারাজ ঘোড়৷ হইয়া হ্রেষা রব করিয়াছিলেন । 

বিক্রমাদিত্য পরাস্ত হইলেন। 

আর একদিন কালিদাস বারবনিতার ভবনে গিয়াছেন, এমন 

সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্যও হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। 

কালিদাস অমনি পার্শস্থ গৃহে লুকায়িত হইযা রহিলেন। নান! 

হাম্য-পরিহাসের পর রাজ! এ বনিতার স্্নযুগলে হস্থার্পণ করিয়া 
বলিলেন-_ 

তব তত্বি স্তনাবেতৌ নিয়তৌ চক্রবন্তিনৌ 1” 

হে সুন্দরি! তোমার স্তনযুগল নিশ্চয়ই চক্রবর্তী রাজার ্যায়। 
বিক্রমাদিত্যণ এই শ্লোকাদ্ধ বলিয়া অপরাদ্ধ বলিতে না 

বলিতেই কালিদাস উত্তর করিয়া বসিলেন-_ 

*আসমুদ্রকরগ্রাহী ভবান্ ষত্র করপ্রদঃ ॥” 

যেহেতু সাগরান্ত পৃথিবীর সর্বত্র করগ্রহণক্ারী মহারাজা- 
ধিরাজ স্বয়ং উহাতে কর ( অর্থাৎ হস্ত বা রাজস্ব) প্রদান 

করিয়া থাকেন। | 

ইহাতে রাক্তা লঞ্জিত হুইয়৷ ততুক্ষণাত বারবনিতার গৃহ 

হইতে চলিয়া যান। রাজা! রুষ্ট হইয়া! চলিয়া গিয়াছেন, আর 
আসিবেন না, এবং কালিদাসই ইহার মুল, এই ভাবিয়া এ 



কালিদাসের কাহিনী। ৮৯ 
০ ১১১১১১১ 

পাপিষ্ঠা কালিদাসের বধ সাধন করিল। সরস্বতীর 
সফল হইল । * 

[ সাহিত্য সেবক জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ 

* ভোজ প্রবন্ধের কথ! ইতিপূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে । উম্পতেও কালিদাসফে 

লম্পট খলিয়া। বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্বু এ গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় কালিদাস 

বিজ্তমাদিত্যের তিরোভাষের পর ভোক্তসভায় আগমন করেন। চাহ। হষ্লে কালিদাসের 

£ই মৃ£য কাহিনী নিশ্চয়ই অলীক । জপিচঃ অষ্টসিদ্ধিনূক্ত রাজ! বিক্রম।দিতা জিতেম্রিয় 

শিক ও তিলাসশৃষ্ত ছিলেন; ইহাতে তদীয়, বেশ্ঠাপরায়পতার গল্পও অলীক ঘলিয়াই 
হাথ চয। 



কাদম্বরীর উপাদান । 
টিটি তে 

সহৃদয় সংস্কৃত সাহিত্য সেবক মাত্রেই বোধ হয় মহাকবি 

বাণভট্ট কৃত কাদম্বরীর সমগ্র না হউক কোনও না কোনও অংশ 

অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু, কাদম্বরী রসভরে মত্ততানিবন্ধন, 

বোধ হয় অনেকেই কোন্ উপদানে এই কাদম্বরী প্রস্তুত 

হইয়াছে তাহার অনুসন্ধানের অবসরও প্রাপ্পু হন নাই। 

বড় বড় কাব্যকারগণ গ্রন্থ প্রণয়নে কুস্তকার বৃত্তি অবলম্বন 

করিয়া থাকেন। কুস্তকার প্রতিমা নিম্মীণ করে, তাহার উপা- 

দান মাটি, খড়, বর্ণ ভূলিকা কিছুই তাহার নিক্ষের প্রস্থত নহে ; 
কবিগণ কাব্যে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহার একটিও 

নিজের নিশ্মিত নহে। কুম্তকার দুগামুণ্ডি নিশ্মাণ করে ধ্যানাদি 

পুরাণোক্ত বর্ণনা অবলম্বন করিয়া; কালিদাস কুমারসন্তব প্রণয়ন 

করিলেন শিবপুরাণ সমাশ্রয় করিয়া! । কুম্তকার যেরূপ বাজার 

হইতে বর্ণ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়া প্রতিমার সৌন্দর্য্য 
সম্ঘপ্ধন করে, সেইরূপ কবিও শব্দ ও কাব্য বাজার হইতে রস ও 

অলঙ্কার আহরণ করিয়া কাবোর শোভা সম্পাদন করেন। সুদক্ষ 

কৃষ্জনগরের কুস্তকার যেরূপ মধ্যে মধ্যে প্রাকৃতিক জীব জস্ত 

প্রভৃতির অবিকল মুর্তি প্রস্তুত করিয়া লোকের চিত্ত হরণ করিয়! 

থাকে, ন্থনিপুণ কবিগণও তেমনি প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে 



কাদম্বরীর উপাদান । ৯$ 
শপ স্পীোি শাক পিপিপি পল পাসপপপাপাপ পাপ পপ শপ 

মধ্যে মধ্যে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সহৃদয় জনগণের হুদয়াকর্ষণ 

করিয়া থাকেন। কিন্ত কুস্তকারের বাহারী উপাদানের ষথা- 

স্থানে সন্নিবেশ করা, কবিরও চমণ্কারিত্ব ঠিক এ স্থলেই। 
ফলত: অন্যস্থান হইতে উপাদান আহরণে যে কবির কি' শিল্প- 

করের মহবের কিছু হাস হইবে এমন ভাব হৃদয়ে পরিপোষণ 
করা জসহৃদয় তার কার্ধ্য। কবি বলেন, “সহঅগ্ুণমুত্তষট- 
মাদত্তে হি রসং রবিঃ”; আমরাও তাহারই সম্পর্কে বলিব, “সহশ- 

গুণ মুত্রফট,ং আদত্তে হি রসং কবিঃ1” 

যাহা হউক, বাণভট্ট তাহার কাদম্বরীকথা কথাসরিৎসাগর 

হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কথাপরিগসাগর আবার বৃহত্কথা 

নামক গ্রন্থের সংক্ষিপগ্তসার। বৃহত্কথার কথামাত্র অবশিষ্ট 

আছে? গ্রন্থ খানি এখন' আর দেখা যায় না| সংস্কৃত সাহিত্যে 

এরূপ কত বৃহতৎ্কথার যে লোপ হইয়াছে তাহার কে ইয়ত্তা 

করিবে? নানা কথোপকথাবলীর সমগ্রাভূত কথাসরিৎসাগর 
বাস্তবিক অন্নর্থনামা, এবং কাদম্বরা, রত্বাবলী, নাগানন্দ ইত্যাদি 

অনেক রতু এই সাগর হইতে আহত হইয়াছে । প্রকাণ্ড কথা” 

সরিৎসাগর যে গ্রশ্থের সংক্ষিপ্ত সার সেই €হতুকথা যে কত বৃহৎ 

ছিল, তাহা সহগদয়ের অন্রমেয় মাত্র । ঞ 

কথাসরিৎসাগর আরব্যোপন্যাসের হ্যায় নানাগল্পসমন্থিত। 

বাদশাহপত্রী শাহারজাদী স্বামী ও ভগিনীর চিত্ত বিনোদনার্থ 

নানা গল্লের অবতারণ! করেন, তাহাতেই আরব্যোপন্যাসের গল্প- 

বিচ্তাস। কথাসরিগুসাগরেও বৎসরাজ, ততপত্বী, কি তৎপুঞ্স 
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নরবাহন দত্তের মনোরগ্রনার্থ মন্ত্রী অমাত্য পারিষদ প্রভৃতিন্ন 

প্রমুখাৎ নানা গল্লের অধতারণা হইয়াছে । 

একদা বগুস রাজের পুল্র নরবাহন দত্ত, কোনও এক 

দিব্যাঙ্গনার রূপলাবণ্যে মোহিত ও তদীয় পাণিপীড়নে লোলুপ 

হুইয়। নিতান্ত ব্যগ্রত। প্রদর্শন ও বিরহান্ুভব করিতে করিতে 

অবাশেষে হতাশ হইয়া পড়েন। বুদ্ধিমান মন্ত্রী গোমুখ তদীয় 

উতকট আগ্রহাতিশধ্য নিবন্ধন হতাশাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, 

সাস্তবনার নিমিত্ত উপদেশচ্ছলে, অদ্ঠুত পক ও চণ্ডালদারিকার 

প্রস্তাবের অবতারণ! করেন, এবং “এ জগতে মানবের ভবিতব্য 

মিলনাদি অতিদীর্ঘ বিচ্ছোদর পরে€ ঘটিতে পারে” এই বলিয়া 

উহার উপসংহার করেন। (ই প্রীস্তাবই প্রকৃত প্রস্তাবে 

কাদরীর উপাদান । 

উক্ত গল্পটি যদিও কাদন্বরীর প্রস্তাবের হ্যায় স্তুদীর্ঘ নহে, 

তথাপি উহ্থার আয়তন এত ক্ষুদ্র নহে যে এতৎ পত্রের দ্বাদশ 

পৃষ্ঠেও উহার সন্কুলন হইবে । অথচ ইহার একটি ছত্রমাত্র বাদ 
দিলেই হয়ত গল্লের অবয়বের হানি হইবেক, ইহা এভদূর 
সংক্ষিপ্ত ! কথাসরিসাগরের উনষঠিতম অধ্যায়ে গল্পটি লিখিত 

আছে। ধীহারা কাব্যামোদী তাহারা উক্ত স্থানটি পাঠ করুন, 
বুঝিবেন কবি কীদৃশ সামান্ত উপকরণ সম্বল করিয়৷ কিরূপ 

মনোহর বস্্ব জগতের বিনোদনার্থ নিশ্মাণ করিয়াছেন । 

কাদম্বরী সমগ্র বাণভট্ের রচিত নহে, ইহা সকলেই অবগত 
'আছেন। কাদম্বরীর পূর্ববাদ্ধ অর্থাত ঘে টুকু বাণ স্বয়ং রচনা 

শীলা 
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করিয়া গিয়াছেন, তাহার রক্তমাংসম্বরপ অসংখ্য ধয রূপকোপমোহ- 

ধেক্ষাপরিসংখাসমন্িত অশেষ ্রদীর্ঘসমাসাঢ্যপদরাজিবিরা- 

জিত শুদ্রকপুরী, বিন্ধ্াটবী, জাঁবালির আশ্রম, অচ্ছোদ 

সরোবর, তপস্থিনী মহাশ্বেতার আশ্রম প্রভৃতির স্বমধুর অথচ 

অতিবর্ণনাগুলি পরিত্যাগ করিলে যে মস্থিপপ্তর নিরীক্ষিত 

হইবে, তাহা অবিকল কথাসরিৎসাগর হইতে উদ্ধত। তবে যে 

কিছু পার্থক্য, তাহা কেবল কথাঙ্থ নায়ক উপনায়ক প্রভৃতির 

নামকরণে এবং ঘটনাবলীর স্থান নিদ্ধারাণ। কিন্তু, কথ সরিত- 

সাগরস্থ প্রস্তাবের জ্যোতিষ্প নত, সোমপ্রভ, হর্ষবতী, কাঞ্চনাভ, 

মকরন্দিকা ইতাদি নামের সঙ্গে যথাক্রমে কাদন্বরীক থার্লিখিত 

তারাগীড়, চন্দ্রাপীড়, ধিলাসবতা. হেমকুট, কাদম্বরী প্রভৃতি 

নামের মর্থ ও ধ্বনিগত বিলক্ষণ সৌসাদুৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 

আবার কাদন্থরী কথাতে, চন্দ্রাপীডের পরিচারক ও পরিচারিকা 

মেঘনাদ ও পরালখার সামান্য চরিন ভিন্ন, নুতন চরিত্র আর 

কিছুই সমাবেশিত হয় নাই বলিলেও চালে। ফলতঃ বাণভট্ট 

নৃতন ঘটনা বা চরির আবিষ্কা;র বড় পারদর্শী ছিলেন না, ইহা 

কাদম্বরী ( এবং তর্মরাজ্ের প্রকৃত জীণনীর ঘটনাবলম্বনে লিখিত 

হ্ষচরিত) দৃষ্টে স্পট জন্মমান করা যায়। কিম্ক তিনি যে 

প্রকার রচনামালা দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে অলঙ্গত করিয়াছে ন, বে. 

রূপ মনোহারি বর্ণনাদি দ্বারা কাব্য ভাগুারের শীবদ্ধি করিয়াছন, 

শুকনাসের মুখে চন্দ্রাপীড়ের প্রতি উপাদেশ, চন্দরাপীড়ের মুখে 

্রক্গচর্য্যাবলম্থিনী মহাশ্থেতার পাতিব্রতোর প্রশংসা, প্রভৃতি স্থলে 

জি সিল লিল 
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ষে সকল জ্ঘানগর্ভ রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সাহিত্য 

সংসারে সচরাচর স্ুৃদুল্প ভ। 

বাণভটু কাদন্বরীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ রচন| করিয়া পরলোক 
গত হইলে তদীয় উপযুক্ত পুজ ভূষণ ভট্ট গল্পের শেষ কামনার 
অপরাংশ স্বয়ং রচনা করেন। তাহার রচনা কিরূপ, পিতার রচনা- 

পেক্ষা উৎকৃষ্ট কি অপকুষ্ট, ইত্যাকা'র বিষয় অগ্য আমাদের আলোচ্য 
নহে; কিন্ত তাহার স্বরচিত কাদন্বরীর শেষাংশ এবং সরিৎসাগরস্থ 

গল্লের অবশিষ্টাংশ তুঁলন। করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে তিনি কথা- 
সরিৎসাগরের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

তিনি কথাসরিৎসাগরের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন ইহা 

কল্পনা করাও বাতুলস্থ মাত্র। তাহার উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন না করার 

যথেষ্ট কারণ ছিল। তন্মপ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে পর্য্যন্ত অব- 
লম্বনে বাণভট পূর্ববাদ্ধ লিখিয়া যান সৌভাগ্য বশতঃ সে পর্যন্ত 
কথাসরিওসাগরের প্রস্তাবটি বেশ একটু স্থসঙ্গত ও প্রীতিপ্রদ। 

কিন্তু ইহারই পর হইতে প্রস্তাবটি যেন হঠাত ও অসঙ্গতরূপে 
উপসংহৃত হহয়াছে। স্থৃতরাং পিতার লিখিত অংশের সুসঙ্গতো- 

গসংহার করিতে হইলে, বাণপুন্লের এতাদৃশ অসঙ্গতাংশ পরিহার 
ও সঙ্গত প্রস্তাবের নৃতন কল্পনা কর! ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। 

দৃষ্টান্ত স্থলে ধরুন, কথাসরিওসাগরস্থ গল্পের প্রারস্তে কাদন্বরী- 
কথার ম্যায়, লিখিত আছে যে জ্যোতিষ্প.ভ (তারাপীড় )-মহিষী 

গর্ভাবস্থায় স্বপ্পে দেখেন তাহার মুখে চন্দ্রম৷ প্রবিষ্ট হইতেছেন, 
এবং তজ্জন্যই নবজাত কুমারের নাম সোমপ্রভ (চন্দজ্রাপীড় ) 
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রাখা হয়। কথাসরিৎসাগরের গল্পের কোনও অংশে এই 
অলৌকিক ঘটনার আর কোনও উল্লেখ বাঁ হেতুপ্রদর্শন কিছুই 

নাই। বাণপুক্র সেই ঘটনাটির উপর নির্ভর করিয়া, চক্দ্রও 

পুণ্রীকের পরস্পর অভিশাপ এবং তন্মুলক নানা বিচিত্র ঘটনার 
সমাবেশ করিয়াছেন, যাহার কিছুমাত্র উল্লেখও কথ! সরিৎ- 

সাগরে নাই | বজ্ৃতঃ বাণপুজ শেষাংশে কথা সরিৎসাগরের 

অবলম্বন না করিয়া যে ভালই করিয়াছেন, তাহা, ফিনিই উভয় 
প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তিনিই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। 

পুক্র, মাত্র পিতার গল্পটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। নিজের কল্পনার 
আশ্রয়ে, যতদুর সঙ্গতি সহকারে পারেন, গল্পটির উপসংহ্থারে 

মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 

প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ হইয়া পড়িল। সহ্ধদয় পাঠকবুন্দ দেখিলেন, 

বাণভট্রের কাদম্বরীকথার, এ কথাসরিৎসাগরস্থ গল্পটিই প্রধান 
উপাদান । কিন্ধু যে উপাদান প্রভাবে কাদন্বরী সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি- 

মাত্রেরই আদরণীয়া ও মনোমুগ্ধকরী, এবং কথাসরিতসাগর হইতে 

সহত্রগুণে অধিকতর প্রসিদ্ধা, তাহা কেবল কবির স্বকায় প্রতিভা । 

সেই প্রতিভা বলে বাণভটু যতদিন সংস্কৃত ভাষ! জগতে বর্তমান 

থাকিবে ততদিন অমর হইয়। গ্ঠ কৰিকুলের চুড়ামণি রূপে 

অবস্থান করিবেন । * [ সারম্বতপত্র ১২ই বৈশাখ ১২৯৯। 

পা 

» পাশ্চাত অতনুর পরতবাধিদবিষসঙগারের এই মত দে কথাসযিংসাগর 
কাদশ্বরীর অনেক পরে সঙ্কলিত হইরাছে | তবে যে কখাসরিৎসাগরস্থ গল্পটি ও কাদদ্বযী 



ূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ। 
পাটিপাহীরক্ কাশি 

ইদানীং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এবং গোয়ালন্দ ডাক- 

জাহাজ প্রভৃতির কল্যাণে আসাম প্রদেশে যাতায়াত অতিশয় 

সহজসাধা হইয়া উঠিয়াছেে। মধ্যে যখন মাত্র মাল জাহাজ 

্রক্মপু উক্তাইয়৷ আসিত, তখনও আসাম আসা৷ পূর্বনাপেক্ষা 

কিছুটা স্থগম হইয়া পড়িয়াভিল। কিন্থু ইহার পূর্বেব যখন 

জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে পর্ববতনেদী রাস্তা মাত্র গতা* 

যাতের উপায় ছিল তখন আসামে ভিন্সস্থানের লোক আসিতে 

চাহিত না । যাহার। আসিত তাহার৷ নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই 

আসিত; দেশে অন্ুপায় না হইলে কেহ এখানে আসিত 

ন।। একবার আসিলে পথক্লেশ স্মরণ করিয়। এবং স্দদেশের 

বাজনত ইত্যাদি উনি সহজে বড় কেহ হ দিয়া যাইতে 
সপ পিক 

“কথার এত ঘনিষ্ট নৌসাদৃঠ, তাহার কারণ এঠ যে বৃহংকথা অবস্ঠ কাদরীর ূ্কেই 

প্রধীত হইছিল, এবং সেই বৃহংকথারই সংক্ষিপ্ত সার কথাসরিৎসাগর। যাহ! হউক, 

“আত্মা! বৈ জায়তে পুত্র;" এই শ্রুতানুনারে, সরিংসাগর, বৃহতের সংক্ষিপ্তসার হেতুতে পুত্র। 

পিতার অবর্্মানে. পিতৃধনে পুল্লেরই অধিকার, এই শ্মৃতানুসারে, বৃহৎকথা চিরবিলুপ্ত 

হওয়াতে কাদম্বরীকধোপাদানত্বমুলকযশোধনের অধিকারা কথাসরিংসাগর কি না, এবং 

“ভূতে গশ্্তি বর্বর: এতও প্রবচনানুসারে, যে বৃহকথা বিনষ্ট হইয়া! তৃততব প্রাপ্ত 

হইয়াছে, তাহার কথা বারংবার উল্লেখ করতঃ ততপ্রাত দৃষ্টপাত কর! বর্ধবরত্ব মাত্র কি না, 

তাহা ন্ুধীগণের বিভাধা। বোধ হয় তন্নিমিত্তই প্রবন্ধকার বৃহংকথার কখা না বলিয়া 

খারংঘার কথাসরিৎসাগরের কথাই বলয়াছেন। ইতি কণ্তচিৎ কাদদ্বরী প্রঙ্গ প্রসন্ন । 



পূর্ণানদ গিরি ও কামাধ্যা মহাপাঠ। ৯৭. 
পপ পপি পিস পাপা 

চাহিত না৷ এইখানেই বিবাহাদি করিয়। সংসারঘাত্র! নির্বাহ 

করিত। এই নিমিত্তই বোধ হয় প্রবাদ হইয়াছিল, “আসামে 

আসিলে ভেড়! বনিয়া ষায়।” 

খন অবস্থা এই ছিল, তখন ভাল লোক আসামে আসিয়া 

ফিরিয়া গিয়া! যে আসামের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিবে তাহার 

সম্ভাবনাও কম ছিল। ম্থতরাং আসামের ইতিহাস কেহ বড় 

জানিত না। না জানাটা বড় একটা যে ক্ষতির বিষয় ইহাঁও 

কেহ মনে করিত না। ফল কথা আসাম ও ইহার ইতিবৃত্ত বিষয়ে 

বঙ্গদেশে একটা ওুদাস্য-অবহেলার ভাবই পরিলক্ষিত হইত। 

তখন ম। কামাখ্যাই আসামকে বহির্জগতের সঙ্গে কিছুটা 
জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালীজাতি চিরকালই তীর্ঘপর্যটনের 

নিমিত্ত বিখ্যাত। গয়া, কাশী, হরিদ্বার বৃন্দাবন বা শ্রীক্ষেত্র যে 

খানেই যাও না কেন, যাত্রিকের ভূরিতাগ বাঙ্গালা দেখিতে 

পাইবে । কামাখ্য। দর্শনের নিমিত্ত স্বতরাং বাঙ্গালাদেশীয় নর- 

নারী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কামরূপে আসিত। কিন্ত 
যাহারা ধশ্মার্থে আসিত, তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ প্রাচীন তথ্ের 

অনুসন্ধানলোলুপ লোক দেখা যাইত। কামাধ্যার মন্দির কে 
কখন নির্মাণ করাইয়া দেন, কামাখ্যার সেবাপুজার বিধিব্যবস্থা কে 

করিয়! দিয়াছেন, ইহারও কেহ খবর লইত কিনা সন্দেহ, কামাধ্যা 

মহাপীঠের আবিষ্কার কিরূপে হইল, তাহা ত দূরের কথা।. 
ব্দেশের জনগণমধ্যে বোধ হয় সাধকপ্রবর মহাত্ঝা 

ূর্ণানন্দ গিরিই সর্ব প্রথম কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করিতে আসেন ; 



৯৮: ' প্রবন্ধাষ্টক। 

অথবা বোধ হয় তিনিই সর্বব প্রথম বজীয় জনসমাজে এই 

মহ্থাগীঠের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তাই সাধারণ লোকের মধ্যে 

একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াচিল যে. পুর্ণীনন্দ গিরিই এই মহা- 
গীঠের আবিষ্বর্ত। এবং সেই ধারণা আজিও কোন কোন স্থানে 

অব্যাহত রহিয়াছে । 

মহাত্ম! পূর্ণানন্ন বঙ্গদেশের গৌরবাস্পদ। তিনি কামাখ্যা 

গীঠের আবিষ্কারক এই ধারণাই যে তাহাকে গৌরবের আসনে 

_ বসাইয়াছে তাহা নঙ্থে ৷ তিনি শক্জিসাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিয়া স্বয়ং 

ধন্য হইয়াছেন এবং ভাহার উদ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগকে উদ্ধার 

করিয়া গিয়াঞ্ছেন। “পুর্ণানন্দ বংশীয়” বলিয়া আজিও তদীয় 
বংশধরুগণ স্বীয় সমাজে আপামর সাধারাণর নিকট অশেষ সম্মান 

লাত' করিতেছেন। এতদ্যতীত তিনি বহু ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন 

করিয়া তন্বপিপানস্ত্র বাক্তিগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়। 

গিয়াছেন। তঙ্জম্য তাহ'র নাম শান্ত হিন্দুসমাজে আবহমান 

কাল কৃতজ্ঞত! ও সম্মান সহকারে শ্মৃত হইবে। ফলকথা, তিনি 

_ কামাখ্যা পীঠের আবিষ্কারক নহেন, ইহা প্রচারিত হইলে তাহার 

গৌরব-মাহাত্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার কোনও আশঙ্কা নাই । 
বহুদিন হইল “আরতি” পত্রিকায় % “পুর্ণানন্দ পরমহংস* 

শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছিল। ইহার লেখক 

মহাশয়ও সাধারণ ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহাকে কামাখ্যা পীঠের 
উদ্ধারকারী বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে উক্ত 
_ * আরতি, তাই ও আহ্বিন, ১৩৯। 



পূর্ণানশ গিরি ও কামাধ্যা ধান | ন্ট 
িরেরর কারন ২৯ ১ 15485 কক 

প্রবন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ দৃষট | হয় নাই। যাহ! হউক, এই 
ধারণার মুলে যে যাথার্থ্য নাই, ইহা, এবং মহাপীঠের আবিষ্কার 

সন্বদ্ধে আসাম প্রদেশের ইতিহাসে কি কি কথা বর্ণিত আছে 

তাহা, এবঞ্চ গীঠ.সন্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞা তব্য অপর দুই একটি বিষয় 

বলিবার নিমিত্তহই এই প্রবন্ধের অবতারণা । 

কোচবিহার রাজোর অধিপতিগণ শিববংশীয় বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

কথিত আছে যে কোচ-রমণীর গর্ভে মহাদেবের গুরসে বিশু ও 
শিশু নামে দুইটি বালক জম্মে। ইহারা বযঃগ্রাপ্ত হইয়া বাহ- 
বলে জন্মস্থানের আধিপতা লাভ করিয়া “বিশ্বসিংহ” ও 

“শিবসিংহ” এই নাম ধারণ পূর্ননক ক্রমশঃ রাজ্যের ধিষ্তার 

করিঠে করিতে সমগ্র কামরূপ প্রদেশের অধীশ্মর হইয়া! উঠিয়া- 

ছিল। সেই সময়ে কামরূপ করতোয়া নদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; 

কালক্রমে পুরব্বাংশ হইতে পশ্চিমাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বিশ্বসিংহের 

ংশধরগণের রাজত্ব কোচবিহারে সীমাবদ্ধ হইয়৷ যায় এবং 

'কামরূপ'ও বর্তমান সংকুচিতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 

মহাদেবের উরসজাত কোচবিহার রাজবংশের আদিপুরুষ এই 
বিশ্বসিংহ মহারাজই কামাখ্যা মহাগীঠ আবিষ্কার করেন। এই 

বিষয় রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর কৃত “আসাম বুরঞ্জি” 

(ইতিহাস ) গ্রন্থে? আসামীয় ভাষায় যাহা লিখিত হইয়াছে, 

তাহার অবিকল বাঙ্গাল! অন্ববাদ নি্গে প্রদত্ত হইল। 

“বিশ্বসিংহ রাজা হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্য পালন করিতে 
775 পৃষ্ঠা (ের্সক্করণ)। 



১৯৯, প্রবস্ধাষ্টক। 

'লাগিলেন। কমতাপুর নগর লওয়াতে এবং মন্যান্য মেছ ও 

কোচজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে পরাস্ত করাতে তাহার 

অনেক শক্র হইল। সেইগুলিকে ক্রমশঃ দমন করিয়া রাজা ও 

তীহার ভ্রাতা উভয়েই উজাইয়। গৌহাটির দিকে আদিলেন। এক 

দিন দুই ভাই নীলাচল পর্ববতে গেলেন। সম্প্রতি যেমন এই 

পর্বত বহুজনাকীর্ণ স্থান হইয়াছে, তখন তেমনটি ছিল না। অতি 

সামান্য মেছ বা কোচকুলের কয়েক জন মানুষ মাত্র সেখানে 

ছিল। বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ ছুই ভ্রাতা সঙ্গের লোকজন 

হারাইয়া সেই মেছ বসতিতে গিয়া কোনও পুরুষ মানুষের 

সাক্ষাৎ পাইলেন না । কেবল একজন বৃদ্ধার দেখা পাইলেন। 

ধর স্ত্রীলোকটি একটা বট গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। 

সেই স্থলে একটা মাটির টিবি ছিল। অতিশয় পিপাসাতে রাঙ্তা এ 

বৃদ্ধার কাছ হইতে শুশীষ! পাইলেন । গাছের নীচের মাটির টিকি 

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে, বৃদ্ধা উহা তাহাদের দেবতা বলিয়া 

কহিল। রাজা সঙ্গীয় লোকজন সন্বর পাইবার জন্য সেই স্থলে, 

প্রার্থনা করার অল্প পরেই উহারা আসিয়৷ সকলেই উপস্থিত 

হইল । এই প্রকারে সেই দেবতার মাহাত্মা জানিয়া রাজা সমস্ত 

ৃত্বান্ত জিজ্ঞাসা করাতে, উহাতে পুজা করিতে হইলে শৃকর ও 

কুকুট কাটিয়া বলি দিতে হয় এবং উপচাররূপে স্ত্রীলোকের 

পরিধেয় বন্্ীলঙ্কা দিতে হয় শুনিয়া, উহা শক্তি-গীঠ বা শক্তির 

স্থান জ্ঞানে তিনি এই সংকল্প করিলেন যে যদি তাহার দেশ 

স্থির হয় এবং রাজ্য নিষ্কপ্টক হয় তাহা হইলে সোপীর মন্দির 



পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাধযা হাদী | ১০১. 
আপরস্প৮৮-াপা - পাপাগাপািশীশিাশীশিশীিশশিটি্ীিস্পিশাাীািিিশিি শীতিশিটিাি শি 

নির্মাণ করাইয়া দিবেন। রাজা আপন দেশে গ ফিরিয়া আসার 

পর ক্রমশ: দেশ হৃশ্থির হইল। তিনি সমস্ত পঞ্চিতকে আহ্বান 

করিয়া! আনিয়া সেই দেবতা স্থানের বিষয় অনুসন্ধান করাতে 

উহা কামাখ্যার পীঠস্থান বলিয়া জানিলেন। পূর্বব প্রতিজ্ঞ! পালন ' 
করিবার নিমিত্ত, রাজা সেই গাছটি কাটাতে তাহার নিল্ধে 

কামাখ্যার গীঠ বাহির হইল। এইরূপে যোগিনীতন্ত্র এবং অন্যান্থা 

পুরাণ দেখিয়া রাজা তত্রস্থিত প্রায় কল পীঠই বাহির করিলেন । 

কামাখ্যা মন্দিরের তলের ভাগটাও মাটির নীচ হইতে বাহির 

হইল। রাজ| সেই তলের খণ্ডের উপরেই মন্দির করিয়া 'দিলেন 

এবং সোণার মন্দিরের পরিবর্তে প্রতি ই্টকখণ্ডে একরতি করিয়া 

সোণা দিলেন |” 

এই বৃদ্ধাটি কে তাহা বুরপ্তিতে উক্ত হয় নাই। বুৰি বা 

জগন্মাতা, সদাশিবের ইরসজাত প্রণ্শ্লোক মহারাজ বিশ্বসিংহই 

তদীয় মহাপীঠের আবিষ্কারক হইবার যোগ্যপাত্র মনে করিয়া, 

করুণা করিয়া স্বয়ং এই জরতীবেশে আপন পীঠের প্রকটনের 

উপায় নির্দেশ করিয়া দিলেন। 

বুরঞ্রিতে সমস্ত পণ্ডিত আহ্বানের বিষয় উল্লেখ আছে। এই 
পণ্ডিতমগ্ডুলীতে কি পূর্ণাননদ ছিলেন ? উহাও অসঙ্ঠ্ব। মহারাজ 

বিশ্বসিংহ ১৪৫০ শকাবে অর্থাৎ ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে স্গগামী হন। 
ইহা বুরঞ্জিলেখক গুণাভিরাম বাহাদুরের মত। কেহ কেহ এই 

ঘটন! ১৫৩৪ ধৃষ্াবে হয় বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন । * তর্কের 

ষ্ঠ _.* এই বিষয়ের বিচার-হিতর্ক ছে 07108 8০৩ । 11788 90. 1105807 পু 

১ তাপ শপ পাপ শপ পাশপাশি 



১০২ প্রবন্ধাষ্টক। 
মিঠা ররর 2 

খাতিরে বিশ্বসিংহের মৃত্যুর তারিখ ১৫৩৪ খুষ্টাববই ধরিয়া 

নিলাম। তাহার রাজত্বকাল ২৫ বৎসর বলিয়া কথিত আছে। 

তাহা হইলে ১৫৩৪ খুঃ মৃত্যুর তারিখ ধরিলে সিংহাসনাধিরোহণ 

কাল ১৫০৯ খুঃ হয়। বুরপ্রির উদ্ধ'তাংশ পাঠ করিলে দেখা 

“যাইবে যে রাজার নীলাচল গমন ব্যাপার হইতে পণ্ডিতআহ্বান 

করিয়া পীঠস্থান নিরূপণ পধ্যন্ত ঘটনাগুলি তাহার রাজত্বের 

প্রথমাংশেই হইবার সম্ভাবনা । যাহা হউক এ পণ্ডিতআহ্বান 

কার্ধ্য তদীয় রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময়ে হইয়াডিল ধরিলে 

ও উহ্থার তারিখ ১৫২০ খৃষ্টাব্দ নির্দেশ করিলে বোধ করি 

কোনও রূপ অসঙ্গতি হইবে না। 

তখন পূর্ণানন্দ কি করিতেছিলেন, দেখা যাউক। আরতির 

' উল্লেখিত প্রবন্ধে দেখিতেছি যে শকাব্দা ১৪৪৮ সালের চৈত্র 

মাসে অর্থাৎ ১৫২৭ খ্ষ্টাব্দে পূর্ণানন্দ জগদানন্দ শর্খা £পে 

বিষুপুরাণের এক প্রতিলিপি সমাপ্ত করিয়াচিলেন। স্থতরাং 

তাহার তখন পাঠ্যাবস্থা মাত্র । তবে পুর্ণানন্দ কোন সালে 
কামাধ্যা আসিয়া ছিলেন, তাহার একটা আম্মানিক সময় 

নির্ধারণ করা যাউক। পূর্ণানন্দ যখন বিষু্পুরাণ নকল করেন 

( ১৫২৭ ) তাহার কিছুকাল পরে কালীবিষ্তা বিষয়ে সাধনা আরম্ত 

করেন; তশুপর তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বীয় গুরু ব্রঙ্গানন্দের 

উত্তরসাধকতা করেন। ব্রহ্ষানন্দ সাধনাবস্থায় শবসহ অন্তহিত 
শপাাপপপপািপাপাপিপীশিপপশিশািশলপাশাশী শিশির 

সস স্মি 
পলাশ শশিশীশ শিট িিটি শত শচাপিশশীিপিপিশিপীসপশিশশ 

নামক প্রবন্ধে দৃট হইবে । 7106 01018] 01 69৩ 51000 ১০6195 91 

[3618%1, 01, 1,২11? 7৮0, ০27 1893, 



ূর্ণান্দ গিরি ও কামাখা! মহাপীঠা। ১৯৩ 

হইয়া মণিপুরে গিয়া এক চগডাল রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া 

স্বচ্ছন্দ সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। পূর্ণানন্দ স্ুদীর্ঘকাল 

দেশে দেশে ভ্রমণ পূর্বক অনুসন্ধানের পর তাহাকে মণিপুরে 

তদবন্থায় প্রাপ্ত হন। তৎপরে শ্াহাকে প্রতিবোধিত করিয়া 

গুরুশিষ্যে মিলিয়া কামাখ্যা পীঠে আসিয়া ইহার উদ্ধার সাধন 

করেন। উপরি উল্লেখিত প্রবন্ধে পুর্ণানন্দের উত্তুরূপ কাহিনী 

দেওয়া হইয়াছে কিন্তু কোন্ সালে কি করিয়াছেন এইবধপ কোনও 

সময় নির্দেশ করা হয় নাই। সিদ্ধাবস্থায় পূর্ণানন্দ যে সকল 

গ্রন্থ লিখেন তাহার্দের ধারাবাহিক উল্লেখ কালে প্রবন্ধ লেখক 

মহাশয় “শাক্তক্রমে”র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন। শউহার 

প্রণয়নের তারিখ ১৪৯৩ ( কালাঙ্ক বেদেন্ু ) শকাকা ৰা ১৫৭১ 

খৃষ্টাব্দ । উহা অবশ্যই পূর্ণানন্দ গুরুর অন্বেষণ ব্যাপারাদি 

সমাপন পূর্ববক নিশ্চিন্ত ভাবে বিয়া রচনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ 

কামাখ্যা হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরেই এই গ্রন্থ রচিত 

হয়, ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়। সুতরাং এই প্রথম গ্রন্থ 

রচনার ৫ বুসর পূর্বের পূর্ণানন্দ ও ব্রশ্গানন্দ কামাখ্যা পীঠে 

আসিয়াছিলেন বলিলে অন্যায় হয় না । তাহা হইলে উহা ১৫৬৬ 

খৃষ্টাব্দের ঘটনা, অর্থা যখন তিনি জগদানন্দনূপে বিষুঃপুরাণ 

নকল করেন, তাহার প্রায় ৪০ বগুসর পরের ঘটন! হইয়া দাঁড়ায় । 

এই ৪০ বগসর সময় এতগুলি কঠিন ও কালসাপেক্ষ কার্যে 

ব্যয়িত হইয়াছিল মনে কর! বোধ করি অন্যায় হইবে না।, যাহা 

হউক, ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে যদি পুর্ণানন্দ ও ব্রশ্ষানন্দ কামাধ্যা ধামে 



১০৪ এ | ্রবন্ধাষ্টক। ৃ 

আসিয়া থাকেন তবে তীহারা কি দেখিয়া! গিয়াছিলেন? রাজা 
বিশ্বসিংহ যে মন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, অহা ১৫৫৩ 

খাবে প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। তখন বিশ্ব 
সিংহের পুজ্র মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপ প্রদেশের সিংহাসনা- 
খিষ্টিত ছিলেন। তিনি ভগ্নমন্দিরের পুনঃ সংস্কীর করিয়াডিলেন। 

, ১৫৫৫ খু্টান্ডে সংস্কার কার্য আরব্ধ হইয়া ১৫৫ড্রথৃটান্ে 
(১৪৮৭ শকাব্দে) এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। অগ্ভাপি 

নরনারায়ণের কীত্তিখ্যাপক একটা প্রস্তর-ফলক কামাখ্যা মন্দিরের 
দ্বারদেশে বিদ্বমান রহিয়াছে । মন্দিরাত্যন্তরে মহারাজের ও 

 তদীয় ভ্রাতা সেনাপতি শুর্ুধবজের মৃষ্তিযুগলও তীহাদের কীন্ডি- 
,. কাহিনীর সাক্ষ্যদান করিতেছে । ব্রক্ষানন্দ ও পর্ণানন্দ, এই নুতন 
_ মন্দির প্রতিতিত হইয়াছে, ইহাও বোধ হয় দেখিয়া গিয়াছিলেন। 
তবে, এই আবিষ্কারের কথাটা রটিত হইল কেন? ইহার 
উত্তর এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই অনুমানতঃ প্রদত্ত হইয়াছে. 

 কামাখ্যা মহাপীঠে সাধন ভঙন পূর্বক ইহার প্রামাণ্য সম্বন্ধ 
বঙ্গীয় সমাজে ঘোষণা সগুরু পূর্ণানন্দ কর্তৃকই হইয়াছিল; 
তজ্জনম্যই বোধ হয় এই প্রবাদ। ইহার একটি নজিরও আছে । 
এখন সকলেই জানেন কলম্থস্ সর্বপ্রথম আমেরিক! খণ্ডের 

আবিষ্কার করেন। কিন্তু তথাপি আমরিগো বেস্পুসি নামক 

জপর এক বাক্তির নামেই সেই মহাদেশের নামকরণ হইয়া 
গেল, অথচ এই ব্যক্তি কলম্বসের সাত বতসর পরে আমেরিকার 

ৃ দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন । তীহ্থার নাম হবার কারণ এই ছিল 







| পূর্ণানন? গিরি ও কামাধ্যা মহাপাঠ। হি 
সপন শিীপিশাশাশীশাপিিীশীীশশিশীিশি শি? এদএ ১ শপ চে 

যে তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবাবিদ্কৃত ভূ সম্বন্ধে 
সর্বপ্রথম প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইহার বিখয়' সর্বসাধারণের 
গোচরীভূত করিয়াছিলেন । 

কোচবিহারাধিপতিগণের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে প্রথমাবস্থায় 

কামাখ্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ হইলেও ইদানীন্তন তীহাদের সঙ্গে 

দেবীর বড় একটা সম্পর্ক দেখা যায় না। এন কি মহাপীঠে 
আসিয়া সেই বংশের কেহ দর্শনস্পর্শন কি পৃজাদিও করিতে 

পারেন না। এই সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদ আছে, গুণাভিরামকৃত 

আসামবুরপ্ভি * হইতে অনুবাঁদক্রমে তাহা উল্লেখিত হইল। 

“কামাথার পুজা চালাইবার জন্য এই রাজা! ( নরনারায়ণ ) 
নিজ দ্দেশ কোচবিহার হইতে ত্রাঙ্গণ আানিয়া শ্মাপিত করেন। 

তাহাদের মধো কেন্দুকলাই নামে পু্জারি ব্রাঙ্মাণের কণা সকলেই 
জানেন। নীলাচলের পূর্নদ্ধা রমুখে কেন্দুকলাই ঠাকুরের 

মস্তকহীন মৃত্তি আজিও বর্তমান আছে । এখনও নীলাচলে যে 

কয় ঘর ব্রাঙ্গণ আছেন, তাহাদের অনেকেই এই ঠাকুরের 

বংশধর। এমন একটি কথ প্রচারিত হইয়। আছে যে কেন্দুকলাই 

ঠাকুর যখন সন্ধ্যাকালে দেবীর পুক্পা করিয়া ঘণ্টা বাজাইতেন 

তখন দেবী আসিয়া নৃত্য করিতেন। নরনারায়ণ ৰাজা! এই কথা 

জানিয়া দেবীকে চেতনাবতী. দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ 

করিয়া ঠাকুরকে বলিলে, ঠাকুর রাজাকে এই উপদেশ দিলেন যে 

সন্ধ্যা আরতির সময় যখন তাহার ঘণ্টার শব্দ গুনা যাইবে তখন 
আপি আপ পপ কাস ০ পা জপ... ০০ পিজা 

দিক পৃটা (ও্ঘথ সংস্করণ ) রণ) 



১০৬ প্রবন্ধাুক। 

রাজা নাটমন্দিরের গবাক্ষদ্বারের িদ্রদিয়া তাকাইলে দেবীর 

দর্শন লাত করিতে পারিবেন। একদিন কথিত সময়ে সেই 
ঘণ্টাবাদ্ঘ হওয়ায় রাজা এ ছিদ্রদিয়া মন্দিরের ভিতর দৃষ্ঠিপাত 
করাতে রাজার চক্ষুতে দেবীর চক্ষু পড়িল। দেবী তাহাতে 

লঙ্ভ। পাইয়া জুদ্ধ হইয়। কেন্দুকলাই ঠাকুরের মস্তক ছিড়িয়া 

ফেলিলেন এবং রাজাকে এই অভিশাপ দ্রিলেন যে তিনি কিন্থা 

তাঁহার বংশের কোন লোক দেবী দর্শন করা দূরে থাকুক! 

নীলাচলপর্রতের দিকে তাকাইতেও পারিবে না, চাহিলে মস্তক 

ছিন্ন হইয়া যাইবে । তখন হইতে দেবী পুজার সময় প্রকটিত 

হওয়া ছাঁড়িলেন এবং শিববংশী কোচবিহার, বিজনী, দর 

বেলহলা প্রভৃতির রাজার! কি তাহাদের পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি 

নীলাচলের দিকে পাধ্যমাণ দৃষ্ঠপাত করেন না।” * 

এই অবস্থায় কোচবিহারাধাশ্বর ভূপ বাহাদুরগণ যে 

কানাখা। মাতার সেবাপুজ। বিষয় গদাসান্য প্রদর্শন করিবেন 

* রায় গুণাভিরাম বরুয়। বাহাদুর ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি গল্পটি লিখিয়! তাহার 

তাংপযা ব্যাগ। যে ভাবে করিয়াছেন, টহা পাঠকের কৌতুকাবহ হইবে বলিয়া তাহারও 

অনুবাদ দেওয়। হল 2. 

“ইহা! যে মোটেই প্রত্যয়ের অযোগ্য ইহ! কে না বলিৰে? রাজাকে দেবী দেখাইতে 

মা পারির! কেন্দুকল।ই ঠাকুর লজ্জ! পাইয়া অকল্মাৎ পড়ি! গেলেন; এবং অপন্মার 

রোগগ্রন্ত হইয়া! পড়িয। ধাকাতে রাজ ঠাকুরকে দেখিতে গেলে ঠাকুর অনেকক্ষণে চেতম্ত 

লাভ করিয়া, দেবাঁদর্শনের এই ফল ঘলিয়! রাজাকে দেবীদর্শন করিতে নিষেধ করিলেন। 

সেই হইতে রাজ! ও রাজার পরিবারস্থ লৌকে এরূপ বিপদ আপন্ক। করিয়। নীলাচলের 

দিকে দৃষ্টিপাত করেন না ছত্রন্বার৷ আডাল করিয়া যান।” কি চমংকার ব্যাথা !। 



পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখা মহথাপীঠ। ১০ 

ইহা বলা বান্ুল্য মাত্র । বিশেষতঃ কালক্রমে কামাখ্যাধাম . 
ত্রাহাদের রাজ্যের সীমার বহিভূর্তি হইয়। পড়িল। আসামের 

অধিপতি আহোম জাতীয় ইন্দ্রবশীয় স্বর্গদেবগণ কর্তৃক এই স্থান : 

অধিকৃত হইল। ইহাদের মধো স্বর্গদেব গদাধরসিংহ, রুত্রসিংহ 

ও শিবসিংহের সময়ে রাজপরিবারে শাক্তধর্মের প্রতি সবিশেষ 
» অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। কথিত আছে গদাধরসিংহ রাজ! 

হইবার পূর্বেন তাণ্কালিক আহোমরাজ কর্তৃক বিনষ্ট হইবার 
ভয়ে যখন ছন্মবেশে অরণ্যে পর্নবতে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন 

একদা রাজসৈন্যদ্বারা অনুদ্রত হইয়া আর্তস্বরে “মা আমায় রক্ষা 
কর” বলিয়া আহবান করাতে সম্পিকটস্থ একট। প্রকাণ্ড শিল! 

হঠাৎ ফাটিয়! যায়, এব" তিনি উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সে 

যারা প্রাণ রক্ষা করেন। আরও প্রনাদ আছে যে একদিন 

আহোম রাজার চরগণ কর্কক পরিবেগিত হইয়া গদাধর সিংহ | 

যখন ধৃতপ্রায় হন, তখন পার্শস্থ বৃক্ষ হইতে সহসা একটি 

শ্যামাঙ্গী স্ত্রীমুত্তি আবিডূতা হইয়া এ বৃক্ষের একটা শাখা 

নোয়াইয়া ধরেন এবং গদাধরকে তদবলম্বনে বৃক্ষের উপর তুলিয়া 
স্বীয় বস্ত্রাভান্তরে লুরায়িত রাখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া- 

ছিলেন। এই অবস্থায় গদাধরসিংহ সিংহাসনাধিদিত হইয়া শান্ত 

ধশ্ধের প্রতি যে বিশেষ ভাবে অনুরাগী হইবেন) তাহা বলাই 

বাহুল্য । 'তিনিই আহোম রাজগণের মধ্যে সর্বপ্রথম দেবালয় 

নিম্মাণে এবং দেবত্র ব্রক্ষ তর প্রদানে 'মুক্তহস্ত হন। উমানন্দের 
মন্দির ইঁহারই কর্তৃক নিণ্মিত হইয়াছিল । | 



১০৮ ৃ প্রবন্ধাষ্টিক। 
০০০ 

ছি এই সবগদেবের বর্গারোহণের পর তাহার পুক্র রুদ্রসিংহ 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার স্তায় সর্ববগুণ সম্পন্ন রাজা 
আহোম বংশে অল্পই দেখা গিয়াছে ।% রুদ্রসিংহ শক্তিমন্ত্রে 

দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নদীয়া-শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণরাম 
সার্বভৌম নামক একজন সাধক মহাপুরুষকে স্বরাজ্যে আনয়ন 

করেন। কথিত আছে জলে নামিয়া স্নান আহ্কিক করিবার , 

সময়ে এক শিলীমাছ কাটা ফুটাইয়। তাহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত 
করাতে ব্রাহ্মণের মন্যুপ্রভাবে জলাশয়স্থ সমস্ত শিঙ্গী মরিয়া 

ভাসিয়। উঠে; তদবধি উহাকে লোকে “শিলীমারা ভট্টাচার্য্য” 
বলিত। যাহা হউক দৈবগতিকে রুদ্রসিংহের কুষ্ণরাম হইতে 

দীক্ষা-গ্রহণ ঘটিয়া উঠ নাই, তিনি তৎপূর্বেবেই সগগামী 
হইয়াছিলেন। রুদ্রসিংহও অনেক দেবালয় নিশ্মাণ এবং দেবত্র 

ব্রঙ্মত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 

তৎপুজ শিবসিংহ সিংহাসনস্থ হইয়াই কৃষ্ণরাম হইতে দীক্ষা- 

গ্রহণ করেন। এই সর্গদেব ধণ্মানুষ্টানে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ 

ছিলেন; এমনও প্রবাদ আছে যে তিনি ইঞ্টদেবতার সাক্ষাৎকার 

৯ উহার পিতা গদাধর [সহ যেমন দেবীর অনুশৃহীত ছিলেন, উহার জননী জয়মতী 
ভেষনি দেবীম্বরূপা ছিলেন । যখন স্বামী গদাধর ছচ্মবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, 

তখন আহ্বোমরাজ জয়মতীর নিকট হইতে গদাধর কোধায় আছেন এই সংবাদ জানিবার 

মিষিত্ব তাহাকে অমানুষিক যন্ত্রণা [দয়াছিলেন। সাধবী জয়মতী স্বামীর খবর জানিয়াও, 
ডা প্রকাশ করেন নাই, মাসার্দকাল বাপী ভীষণ অত্যাচার অগ্লানধদনে সহা করিতে 

করিতে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কুড্রলিংহ পুণাক্লোক| মাতৃদেবীর শ্রতিচিন্ন স্বরণ 
শিঘসগরে "জয়সাগর” নাষে এক প্রকাণ্ড দীর্থিক! খনন করাইয়াছিলেন। 

সপ পাশি পিপিপি পাশপাশি পিতা শশা শাশীপাস্ীাশিটীলাীশিশ্া লী 







সা 

লাভ করিযাস্লেন। যাহা হউক তিনি গুরুদেব | ফা 

সার্বভৌমকে প্রভৃত র্ষত্বৃততি দিয়া নীলাচলে স্থাপিত করেন।, 
কুষ্ণরামের পর্ববতে অধিষ্ঠান হেতু তিনি এবং তদীয় বংশধরগণ, 

'পর্ব্বতীয়া গ্বোসাই” নামে খ্যাতি লাভ করেন। কামাখ্যাত্তে 
এবং কামরূপস্থ অগ্যান্য দেবালয়ে অষ্ত পথ্যস্ত যেরূপ পুজাবিধি- 

প্রচলিত আছে, এই কৃষ্ণরাম কর্তৃকই তাহা প্রবস্তিত হইয়াছে । 

পিতৃপিতামহের পদাক্ক অনুসরণ করিয়া এবং শ্বকীয় স্বাভাবিক 
ধন্মগ্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া স্বগ্গদেব শিবসিংহ কামরূপ' প্রদেশের 
বন্তস্থানে দেবালয় নিশ্মাণ এবং দেবত্র ব্রহ্গত্র বৃত্তি স্থাপন পুর্ববক 

প্রড়ৃত পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ও চিরম্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 
'এই পর্যন্ত আসামে যত ট্াত্শাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার 
অধিকাংশেই এই ধার্মিক মহারাজের নাম উত্কীর্ণ রহিয়াছে। 

ইহারা ব্তীতও অন্যান্য আহোমরাজ কামরূপস্থিত দেবতা 
এবং ব্রাহ্মণের সংরক্ষণ ও পরিপোষণ নিমিত্ত অল্প-বিস্তর বিশ্ব- 

বিষয় সম্প্রদান করিয়! গিয়াছেন, বাক্ল্যভয়ে তাহাদের উল্লেখ করা 

হইল না। ফল কথা কামাখ্য! মহাপীঠ কোচবিহারাধিপতিগণের 

দ্বার! প্রথমতঃ আবিষ্কৃত এবং সেবিত হইলেও, অবশেষে ইহারা 

ওঁদাসীন্য প্রদর্শন করিলে আহোমবংশীয় রাজগণই ক্রমশঃ এই 

পীঠের সেবা-পুজার ভার গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে কামাখ্যা মহাঁ- ৰ 

পীঠে, অথবা দেবতাক্ষেত্র কামরূপের নানাস্থানে সংশ্থিত অন্যান্য 
দেবালয়ে সেবাপুজার যে বন্দোবস্ত বা বিধিবিধান দেখা যায়, 
তাছাও এই টানা স্বর্গদেবগণ কর্তৃকই প্রবর্তিত হইয়াছে । 

জারতি, বৈশাখ: ১৩১৪, 



_. ফকির শাহ জলাল। 
_প্কিতীর্বী 5 

(১) সময় নিরূপণ 

কি হিন্দুকি মোসলমান কি অপর ধন্মাবলম্বী যে কোনও 

ব্যক্তিই শ্রীহটে নৃতনকল্পে আম্্ন না কেন, তীহাকে একবার 
শাহ জলালের দরগায় যাইতে হয়। মোসলমান যান, স্থুপ্রসিহ্ধ 

ফকির শাহ জলালের পবৰির সমাধিক্ষেত্রে জিয়ারত করিয়া পুণ্য 
অর্জন করিবার নিমিন্ত। হিন্দু যান, শ্রীহট্রের প্রাটীনতম ও 
প্রসিদ্ধতম মস্জিদ্ * নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ; বিশেষতঃ যে 

কোনও ধন্মেরই আরাধা দেবতার অথবা সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হওয়৷ হিন্দুর রীতি; মহাত্বা শাহ জলালের প্রতি 

সম্মান প্রদরশনের নিমিত্তবও ম্তরাং অনেকে গিয়া থাকেন। 

ইংরেজ প্রভৃতি মন্য ধণ্মাবলশ্বী বাক্তিগণও প্রাচীন কীন্তির 

নিদর্শন স্বরূপ এই মস্জিদ দেখিবার জন্য এবং দরগা ও তৎ- 

পার্বতী স্থানের সুরমা প্রাকৃতিক দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য 
গিয়া থাকেন। যখন ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রবর্তন, তখন 
বারা! এই জিলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসিতেন তীহা- 
দিগকে এই দরগায় গিয়া অভিষিক্ত হইতে হইত। ১৭৭৬ 

পপ পপ 
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সালে মিঃ লিগুসে নামক একজন সাহেব প্রীহটে রেসিডেন্ট 

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £-_ | 
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কথিত আছে যে সমাধিক্ষেত্রে যাইবার পূর্বে সাহেবেরা 

দরগার পুক্ষরিণীতে নিয়ম মত স্নান করিয়া যাইতেন্। 

শাহ জলালের দরগার চিত্রময় প্রতিরূপ পাঠকবর্গের 
গোচরীভূত করা হুইল।? কিন্তু সেইস্বানে না গেলে উচ্ার 

* অল্জিদের উত্তর দিকে যে বৃক্ষরাজি দেখা হার ইহারই অন্তরালে মহাযবা শাহ 
জলালের ইষ্টকময় কবর বর্তমান। চারিটি স্তপ্তে সঘন্ধ এক চজাতপ মাত্র ছারা এই 
কমর আচ্ছাদিত। উন্মুক্ত জাকাশের জারক এখানে আর কিছুই নাই। ৃ 



5১২ _ প্রবন্ধাষ্টক | 

 চনুঃপর্্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য ও গাস্তীর্ঘ্য কখনই অনুভূত 
হইতে পারে না। শ্রুহটুভূমি প্রকৃতিদেবীর লীলানিকেতন 
বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ তন্মধ্যে যে স্থানে এই দরগা অবস্থিত সেই 
স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয় স্থৃতরাং অবর্ণনীয়। . নিতান্ত 
চিন্তাভারে প্রগীড়িত কিন্বা দুঃখযন্তরণায় অবসন্ন হৃদয় লইয়াও যদদি 
এঁ পরম রমণীয় স্থানে গমন করা যায়, তবে স্থানমাহাত্য্যেই যেন 

ক্ষণকালের নিমিত্ত হৃদয় হইতে সমস্ত ভার অপশ্থত হইয়! যায় 

এবং তুপরিবর্তে শাস্তিরস আসিয়৷ মনঃপ্রাণ অধিকার করে। 

ফকির শাহ জলাল দ্বার শ্রীহট্রভূমি গৌরবান্ধিত হইয়াছে । 

মোসলমানগণ মহাপুরুষদ্দিগের সমাধিক্ষেত্রে আসিয়া উপাসনা 

করিয়৷ থাকেন। ধণ্ম প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদের মর্দিনাস্থিত 

পবিত্র সমাধিস্থল অবশাই সর্বেবাপরি বরণীয়। তগুপর বাগদাদ 

নগরীস্থ বড় পীর শাহ আব্দল কাদের জিলানীর সমাধি ভূমি, 
আজমীরের খাজেমৈন উদ্দীন চিষ্তির কবর স্থান এবং শ্রীহটস্থ 
ফকির শাহ জলাল মজঃরদের 1 সমাধিক্ষেত্র পবিত্র. বলিয়া গণ্য 

হইয়াছে । নুৃতরাং সমগ্র মোসলমান সমাজের নিকট প্রীহট্র 
তীর্ঘস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। 4 

1 তাৎকালিক মোসলমান জগতে অনেক শাহ জলাল ছিলেন তন্ধো এই মহাক্াই 
সর্ধ্যাপেক্ষ। অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন । ঝন্থান্ত শাহ জলাল হুইভে বিশিষ্ট করিবার জন্য ইহীকে 
“মজংরদ” অর্থাৎ চিরকুমার উপাধি দেওয়! হয়। এই মহাপুরুষ জীষনে কখনও নারীমুখ . 

স্গর্শন করেন নাই । 

$ ছিলীর শেষ সযাট মোহাম্মদ শাছের পুত্র ফিরৌক শাহ ফকির শাহ জলালের 
মহাধিক্বন হর্পনার্থ ১৮৫* হাব প্রীহটে আগমন করিয়াছিলেদ। & সপ 



ফকির শাহ জলাল। ১১৩ 
পপ সপ এ সিএ পক 

ঈদৃশ মহাত্মার পবিত্র কাহিনী জানিতে কাহার না অভিলাষ 

হয়? এ বিষয়ে এই পর্যন্ত কিরূপ আলোচনা হইয়াছ্ছে সর্বাগ্রে 

তাহাই বলা যাইতেছে। স্বপ্রসিদ্ধ প্রতৃতত্ববিশারদ ডাক্তার 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন *% 2 -. 
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ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতি সন্বসাধারণের প্রগা্ 

শ্রদ্ধাতক্তি আছে জানি। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত সম্তব্য পাঠ 

* 1১10006501)085 90 076 85186103010 01150801001 48180দ15 

1১৭০. 

[আজ প্রায় ৩, বৎসর হুইল দক্ষিণ জ্রীহটে ভাটের! নামক গ্ভানে দুইখানি তাম্শানষ 

পাওয়া যায়। উহ! বঙ্গদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইলে ডাক্তার রাজেন্র- 

লাল মিত্র উহার পাঠ উদ্ধার করেন। একটি শাসনে “গোিল্স” এই নাঁদ দেখিয়া ডাঃ 



১১৪ প্রবন্ধাষ্টক। 

করিলে তদীয় গবেষণার গভীরতা বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ আসে 

এবং তীহার প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের হাসতা জন্মে । তিনি শুনিয়া- 

ছিলেন শাহ জলাল প্রীহটর রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাভূত 
করেন। এখন এই শাহ জলাল কে, তাহা বাহির করিতে 

হইবে। একট! রাজাকে যখন পরাস্ত করিয়াছেন তখন তিগ্ধ 

অবশ্যই একজন বীরপুরুষ হইবেন। বঙ্গীয় ইতিহাসের পত্রো- 

দঘাঁটন করিয়া “জালাল উদ্দিন খানি” নামক এক দিথিজযীর 

ৃত্বাস্ত দেখা গেল। যখন শাহ জলালেও “জলাল” আছে এবং 
জালাল উদ্দীনেও 'জলাল” আছে তখন ছুই এক না হইয়া যায় 

না। অতএব স্থির হইল ১২৫৭ খুষ্টাব্ষে শাহ জলাল ওরফে 

জলাল উদ্দীন খানি শ্রীহট আক্রমণ করিয়া কতিপয় ক্ষুদ্র স্বাধীন 

ভূমিপতিকে পরাভূত করেন কিন্তু হঠাৎ ইরসিলান খার আক্রমণ 

হইতে গৌড় ভূমি রক্ষা করিতে গিয়! সেখানেই যুদ্ধে নিহত হন। 
ডাক্তার মিত্র যদি অনুগ্রহ করিয়া তাগ্রশাসন প্রেরয়িতা 

শ্রীহট্ের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত লটমেন জনসন 

সাহেবকেই শাহ জলাল সম্বন্ধে জ্বাতব্য বিষয় বিজ্ঞাপনের জন্য 

লিখিতেন তবে জানিতে পারিতেন যে, শাহ জলাল শান্ত দাস্ত 

ফকির ছিলেন, নরশোণিতপিপাস্থ কোনও দুর্দান্ত বীরপুরুষ 

ছিলেন না এবং ভীহার সমাধিক্ষেত্র শ্রহট সহরেই বিরাজমান ; 

অতএব গোঁড় ভূমিতে গিয়৷ যুদ্ধে নিহত হইবার কথা তওসম্থন্ধে 
পাপ শশিশপপপািপশাশীিপশিশোটিিশ পাশাপাশি শাশীশীীশাশিিঁিশী 

খিত্র উ্ধাকেই গ্রীহটের রাজ! গৌড় গোফিন্দ বলিয়। মনে করেন এবং তদ্ধুপলক্ষে এতদুদ্ধ ত 
মস্তধ্য লিপিবদ্ধ করেন। ] 

শি তপিপিসপপিপিসিসপিশপীপাপি তপ্ত শশী শত ০ 
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অসম্ভাবিত। তিনি তদীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া শাহ 
জলালের যে তারিখ (১২৫৭ খুঃ) নির্দেশ করিয়াছেন তাহা 

সুতরাং অশ্রদ্ধেয়।% 
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* ভাটেরার তাম্শাসনের উপর টিপপনী করিতে গিয়া! ডাঃ রাজেন্লাল মিত্র যে 

কেষল এই ভুল টুকৃই করিয়াছেন তাহা নহে । তাস্রশাসনে গোবিদ্দকেশব এট নামধারী 

নরপতির উল্লেখ দেখিয়। উহাকেই পীহট্রের রাজ। গৌড় গোষিদ্দ ওরফে গোবিন্দ সিংহ 

কল্পন! করিয়াছেন! গৌড় গোবিন্দ (বা গোর গোবিন্দ ষ! &রুগোবিদ্দ বা গরুড় 

গোধিন্দ ) যে কে ছিলেন তাহ! নির্ণল্ন করা হুকঠিন। মধ্য ভারতের ভোজ বা বিক্রম 

'দিত্যের ম্যায় একাধিক রাজার এই নাম ছিল কি না! তাহাও এক সমহ্যার বিষয়। বাহ! 

হউক এই বিষয়ে সম্প তি বাগ্বিতণ্|! অনাবস্ক | ডাঃ মিত্র তাত্রশাসনে' প্রদত্ত তৃষি 
পরিঙাণে “হল? শব্দের ব্যবছার দেখিয়া ইহা কি তাহা নিশ্চয় করিবার নিগিত দু 

* পাণ্ডিতা পরিপূর্ণ পংক্তিনিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া কোনও মীমাংসায় পৌছিতে পারেন নাই। 
অথচ গঁহটের যে কোনও নগ্রপাদ হালিককে জিজ্ঞাস! করিলেও হালের পরিমাণ কত 

ভাহ। ঘলিয়! দিতে পারিত। 
[ এক হাল--৬৫৮৫৬ খর্গহত্ত ] 
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ক্ষেপে এই স্থানে যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহা শাহ 

কলালের ইত্তিহাসের সঙ্গে মিলে । তবে তারিখ (১৩৮৪ খুঃ) 

যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয় পশ্চাৎ আলোচিত হইবে। 

মহাত্বা শাহ জলালের দরগার তত্বাবধান নিমিত্ত বন্তকাল 

হইতেই খাদিম নিযুক্ত আছেন। তাহাদের মধো কেহ কেহ 

শাহ জলালের বিষরণ লিখিয়া গিয়াছেন। নসির উদ্দিন হায়দার 

নামক জনৈক মোনসেফ প্রীহটে আাসিয়া সাধু শাহ জলালের পরম 

ভক্ত হন এবং পূর্বতন বিবরণীর সহায়তায় “ম্ুহেলি এমন” ৭' 

নাম দিয়! পারস্য ভাষায় এই মহা পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়৷ 

যান। এই গ্রন্থের অনুবাদ স্বরূপ “তোয়ারিখে জলালি” নামধেয় 

একখানি মোসলমানী কেভাৰ আছে । কিন্ত উভয় গ্রন্তই শিক্ষিত 

* খাদিমগণের মধো যিলি প্রধান চহার উপাধি সরকৃম। তিনি গবর্পমেপ্ট হইতে 

মীসিক ৯৩০৬ বৃত্তি পাইয়। ধাকেন। বর্ধমান সরকুম মৌলবী আবুল হাফেজ সাহেব 

একজন সুশিক্ষিত ধ্যক্তি। তাহার নিকট হুইতে বর্ধমান প্রষন্ধ বিষয়ে অনেক সহায়ত 

পাওয়! গিয়াছে। 

1 শাহ জলালের জন্মতূছি আরবের ( ৩100 ) এমন প্রদেশ ; লুছেলি এমন আখ 

এমনের গক্ষত্র | 
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১০ সপ পপ আতপ পলীপাত কী শপীশাতশী ... ৮০০৮ তপছাপীাপিশাশিশিপিসসপেস লা শপ 

সাধারণের নিকট অপরিচিত নতুবা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 

এইরূপ প্রকাণ্ড ভ্রম ঘটিত না এবং ফেটিট্রিকেল একাউপ্টেও 

শাহ জলাল বিষয়ে এইরূপ অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র থাকিত 

না। তাই স্ত্ুহেলি এমন অবলম্বনে ফকির শাহ জলাল সম্বন্ধীয় 

ষণ্কিঞ্চিত বিবরণ লিখিবার নিমিত্ত সম্গ্রাতি এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। 

কিন্তু স্বহেলি এমনে শাহ জলালের শ্রীহট আগমনের তারিখ 

হিজরীর ৫৬১ সন বলিয়। নির্দেশিত হইয়াছে । ৫৬১ হিজরীতে 

খৃষ্টাব্দ ১১৬৫ হয়। এই তারিখ বিখ্যাত স্থানেশ্বরের যুদ্ধের 

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বনবন্তী হইয়া পড়ে। তখনও দিল্লী মোসলমান 

সায্াজ্যের রাজধানী হয় নাই এবং সুদুর বনে মোসলমানের নাও 

শত হয় নাই। এতদবস্থায় এ তারিখ নিতান্তই অশুয্ধ। 

স্বহেলি এমনে এমন ভ্রম প্রমাদ আরও যে না আছে সে কথা 

বলিতে পারি না। তবে শাহ জলালের প্রীহটে আগমনের তারিখ 

কিরূপে নির্ণীত হইবে ? 

স্থহেলি এমনের মতে যখন শাহ জলাল সসীয় জন্মভূমি হইতে 

দিল্লীতে আইসেন তখন দিল্লীর সিংহাসনে আলাউদ্দীন অবস্থিত 

ছিলেন এবং দিল্লীতে ফকির নেজাম উদ্দীন নামে এক আউলিয়া 

বাস করিতেন । আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ১২৯৬ ধৃষ্টাব্ব 

হইতে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত। নেজাম উদ্দীনের শিষ্য প্রসিদ্ধ 

পারশ্যকবি আমীর খসরু তাহার :গুরুর উপদেশমালা সঙ্কলন 

কালে লিখিয়াছেন যে নেজাম উদ্দীন ৭২৫ হিজরীতে অর্থাত 

১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহাদ্বারা শাহ জলালের 



১১৮ 'প্ররন্থাইটক | 

ভারতবর্ষে তথা শ্রীহটে 'আগমন সময় খুষীয় চতুদ্দশ শতাব্দীর 
প্রথমকি দ্বিতীয় দশাব্দী (9০2.0০) হইবে বলিয়া নিদে্শিত করা 
যাইতে পারে। 

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ সঙ্কলিত রাজমালায় আছে ১৩৫৪ 
থৃষ্টাবে স্ুপ্রসিদ্ধ মূর ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা পীর শাহ কলালকে 
শ্ীহটে দর্শন করেন । ইহাতে বোধ হয় মহাত্ম! শাহ জলাল 

বনতকাল, অন্যুন ৪০ বতসর, শ্রীহট্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
স্থহেলি এমনে আছে যে শাহ জলাল ৬২ বগুসর বয়সে, শ্রীহটে 

আসিবার ৩০ বতসর পরে, ৫৯১ হিজরীতে. জেকাদার চাদের 

২০শে তারিখ, দেহতাগ করেন। বড়ই দুর্ভাগা ও পরিতাপের 

বিষয় যে স্হেলি এমনের লিখিত এই সন.ভারিখ বয়ঃক্রম, 
অবস্থান কাল সমস্তুই অবিশ্বাস করিতে হইল । যদি শাহ জলাল 

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর বগুসরেও (১৩১৬ খুঃ অন্দে) শ্রীহটে 

পৌঁছিয়া থাকেন তথাপি ৩০ বতসরে ১৩৪৬ খষ্টাব্দ মাত্র হয়। 
১৩৫১ খুফীবে পরিব্রাজ ইবনে বতুতার সঙ্গে শ্রীহটে সাক্ষাৎ- 
কার ম্বতরাং অসম্ভব ব্যাপার অথচ এ পর্য্যটক্চ অনৃত বিষয়ের 

অবতারণ। করিয়াছেন একথা বলাও গহিত। অতএব কাল নির্ণয় 

বিষয়ে স্ুছেলি এমনের কথা সর্ববতোভাবেই বড্ভনীয়। 

মহামতি হাণ্টার সাহেবের উদ্ধৃত ১৩৮৪ খৃষ্টাবের বিরুদ্ধে 
ইবনে বতৃতাই প্ররুষ্ট প্রমাণ। হাণ্টার সাহেবের উদ্ধতাংশে 
থজীয় নরপতি শামস্উদ্দীনের বে উল্লেখ আছে তাহার কারণ 

বোধ হয় এই যে শাহ জলালের বিবরণের সঙ্গে জনৈক শামস- 
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উদ্দীনের নাম শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু মোসলমান রাজতের 
প্রথমাংশে বঙ্গের সিংহাসনে শামসউদ্দীন নামক একাধিক ব্যক্তি 

অপিষ্ঠিত ছিলেন । ১৩৪৩-১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে যিনি বাজালার অধি- 

পতি ছিলেন তাহার নাম স্থলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস্ খাজে ছিল। 

১৩১৩-৮৫ খুষ্টান্দে যিনি বলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া- 
ছিলেন তিনিও শামস্উদ্দীন নামে অভিহিত ছিলেন। পিচ 

শাহ জলালের কবরের গণ্ডার ভিতরে যাইবার পথে তোরণ দ্বারের 

উপরিভাগে যে এক শিলাখণ্ড আছে তাভাতে উৎকীর্ণ লিপি- 

মালায় অপর এক বঙ্গাধিপ সোলতান শামস্উদ্দীন ইউস্থফ, 

শাহের নাম আছে ;% উ“তার রাজদ্ব কাল ১৯৭৪-১৪৮১ খুনটা্। 

হাণ্টার সাহেব পুত বিবরণীতে দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনকেই ফকির 
শাহ জলালের সমসাময়িক বলা হইয়াছে এবং ১১৮৪ খুঃ এই 

তারিখও এ ধারণ। বশভঃই নির্ণাত হইয়াছে । কিন্তু প্রথমোক্ক 
শামস উদ্দীন (ইলিয়াসখাজে) শাহ জলালের শ্রীহটে আগমনের 
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ন! হউক অবস্থানের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইলেই 

কোন গোল ঘটে না-_-ইবনে বতৃতার সঙ্গেও মিল হয়। শেষোক্ত 

শামসউদ্দীন ( ইউসুফ শাহ ) ফকির শাহ জলালের প্রতি তক্তি- 

মান ছিলেন বটে কিন্তু তার সমকালীন ছিলেন বলিয়া কোনও 

গ্রমাণ পাওয়া যায় ন। | 

ফল কথা শাহ জলাল খীগ্ীয় চতুদ্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশে 
শ্রীহটে আগমন করেন এবং এখানে উক্ত শতাব্দীর অন্ততঃ ৬ষ্ঠ 
দশাব্দী পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয় প্রস্তাবে এই মহাহ্বার অলৌকিক জীবনকাহিনী 

আলোচিত হইবে । 

| প্রদাপ-_কান্তিক ১৩১১। 



ফকির লি | 

(২) গ্রগন | 

| জন্মস্থান |- পুণাভূমি আরবের হেজাজ পবিভ্রতম স্থান। 

&ঁ স্থানে গিয়া মক্কা মদিনা প্রভৃতি মহাপুরুষ মোহাম্মদের লীল৷ 

ভূমি সন্দর্শনপূর্ববক হজব্রত উদ্যাপন করিয়া “হাজি” নামে পরিচিত 

হইতে ধর্মপ্রাণ মোসলমান মাজরেরই প্রবল আকাঙক্ষা। সেই 

হেজাজক্ষেত্রের সংলগ্ন ভাগই এমন এবং উহাই ফকির শাহ 

জলালের রা | 

| জন্মসময় | পূর্ব প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে 

এই মার বলা যাইতে পারে যে সম্ভবতঃ শ্ীগীয় ব্রয়োদশ শতাব্দীর 

শেষভাগে শাহজলাল জন্ম পরিগ্রহ করেন। 

[ পিতামাতা |_হজরত মোহাম্মদ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন 

সেই কুরেষি বংশায় এব্রাহিমের পুঞ্র মাহমুদ শাহ জলালের জনক 

ছিলেন। জননী সৈয়দ বংশীয়া ও সাতিশয় ধন্মপরায়ণা ছিলেন। 

শাহ জলালের ৬ মাস বয়ঃক্রম কালে মাতা স্বর্গগামিনী হন, পিতা 

মাহমুদ কাফেরের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করিতে গিয়৷ পি প্রাগ 

বিসর্ভন করেন। 

রর গুরু ]_.এই অনাথ শিশুর প্রতিপালন ভার তর্দীয় 

মাতুল % সৈয়দ আহমদ কবীর নামক মহাত্মা গ্রহণ করিলেন। 

* একখানি হত্তলিখিত পুস্তকের মং মত অন্মসরণ পূর্বক  শ্ুদীপের প্রবন্ধে 

“ সাতৃম্বন্পতি '' লিখা হইয়াছিল । 
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তিনিই আবার শাহঙ্জলালের বয়ংপ্রান্তির পর তাহার ধণ্মজীবনের 
গুরুতর ভার গ্রহণকরিয়া তদীয় দীক্ষাগুরুর পদে সমাসীন হইয়া- 
ছিলেন। গুরু পরম্পরায় শাহজলাল মোসলমান ধর্ম প্রবর্তক 
হজরত মোহাম্মদ হইতে অষ্টাদশ স্থানীয় ছিলেন। *& 

& মোহাম্মদ 

মালী 

ঠাসন বসরা 

হবীব আজম 

শেগ দাদ ায়া 

শেখ মারুফ, কয়ী 

শোথ গরিদপ্তী 

নমসাদ দিনুরী 

শেখ মোহাম্মদ 

শ্খে আহমদ দিনুরা 

সেখ ওজিউদদীন 

আব নসর উদদীন 

মোকদ্দম বাহাউদ্দীন 

আবুণ ফজল সদর উদ্দীন 

ককুন দীন আবৃফতাহ, 

সৈয়দ জলাল উদ্দীন বোখারী 
আহ কথীর 
শাহ ভ্ুলাল হঃরাদ 



ফকির শাক জলাল। ১২৩ 

[ষগকাহিনী ]_পবিজ্ মকাধাম সৈয়দ আহমদ করের 
বাসস্থান বা সাধনা স্থান ছিল। শিষ্য ও ভাগিনেয় শাহ 
জলালও তৎসঙ্সেই অবস্থান করিয়া বয়ঃপ্রাণ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
সাধনমার্গে অগ্রসর হইতেছিলেন। একদা এক হরিণ সহসা! 

সৈয়দের কুটারদ্বারে আসিয়৷ তদীয় পদপ্রান্তে পতিত হইয়া 
আপন ভাষায় তাহার দুঃখ কাহিনী কহিতে লাগিল ; তির্যাগ্ 
ভাষাবিৎ মহাত্বা তাহা জদয়ঙগম করিলেন। মগের অভিযোগ 

এই যে সে তৃণপর্ণাহারী নিরপরাধ জীব, -এক দুর্দান্ত বাত 

আসিয়া তাহার সুখ, শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে, তাহার যন্ত্রণায় 
বনে অবস্থান করা অসম্ভব ভইয়া পড়িয়ান্ঠে । দয়াবান: সুরা 

বনচর পঞ্) পক্ষীর প্রতিও করুণ। পরবশ | হাই গীর আহমদ, 
শিষ্য শাহ জলালকে আদেশ করিলেন, “নস, সেই অত্যাচারী 

শার্দ,লকে যথোচিত শাস্তি প্রদানপূর্বক বন হইতে ভাড়াইয়। 

দিবে, এবং যাহাতে এই নিরীহ হরিণ স্বচ্ছন্দে আপন আবাসে 

তিঠিতে পারে শাহার ন্ধান করিয়া আসিবে ।” গুরুর আদেশে 
শাহজলাল এই ঢুক্ষর কার্ধাসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু 

সাধু মহাত্বগণ যেমন নবয়ং জীবহিংদাপরাধ্থুখ, সেইরূপ ব্যাস্ত 

ভল্লুকাদি ভিংঅ জন্তুগণও তাহাদিগকে কদাপি আক্রমণ করে না। 
শাহজলাল বনে গিয়! ন্যাপ্রকে রিক্ত হস্ত্েই ধরিয়! ফেলিলেন। 

সর্ববজ্ঞ গুরু আহমদ কবীর আপন আশ্রমে থাকিয় প্রত্যক্ষব 

সমস্ত গোচর করিতেছিলেন, তখন তাহার মনে হইল বাঘটাকে 

ছুই হাতে চড় মারিতে মারিতে বন হইতে তাড়াইয়। দিলেই ভাল 

শিক শী শশী ২৯৪১ লি পিন তা তক সত সাক জা 
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হয়। গুরুর হৃদয়ের এই ভাব তৎ্ক্ষণা্ড শিদ্যের অন্তরে 

প্রতিফলিত হইল, তিনি দুই হস্তে চপটাঘাত পূর্ববক ব্যাত্রকে 

দুর করিয়! দিয়! গুরুসমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৭ 

[সিদ্ধিলাত ]_-এই কার্যে গুরু তাহার প্রিয় শিষ্যের 

সিদ্ধির পরিমাণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ পর্ববক 

শীহজলালকে বলিলেন “বৎস, তোমার অগ্ভকার কাধ্যক্ষমতা 

দেখিয়া বিশ্মীস হইল যে তোমার ও আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা 

একই প্রকার হইয়া গিয়াছে । আর এই স্থানে তোমার থাকিয়া 

প্রয়োজন নাই, হিন্দুস্থানের দিকে প্রস্থান কর।” তৎপর স্বীয় 

সাধনার স্থান হইতে এক মুগি মৃত্তিকা আনিয়া শাহজলালের 

হন্তে দ্যা লিলেন, “তোমার হাতে যে মৃত্তিকা দিলাম, তাহা 

অতি যত্বে রাখিবে-. যেন ইহার বর্ণ গন্ধ বা স্বাদ বিকৃত না হয়। 

ঈদৃশ মৃত্তিকা যে স্থানে পাইবে, সেইখানেই সতত অবস্থান 

করিবে। এই মৃত্তিকামুছি যে স্থানে পরিত্যাগ করিবে, সেই 

স্থানের মাহ।ত্যের আর তুলনা থাকিবে না|” 

« এই সামান্ত ( ব| অসামান্য ) ঘটনা ফকির শাহ লালের ভবিষ্যজীবনের সর্ববপ্রধান 

ঘটনার পূর্বাভাস মাত্র । ছুদ্দান্ত বাপ কবল হইতে শরণাপন্ন হরিণকে যিনি রক্ষা 
করিয়াছিলেন, তিনিই পরিশেষে শীহট্রাধিপ গৌড়গোবিন্দ কর্তৃক নিরীহ মোসলমানের 

উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়ছিলেন। বিন! অস্ত্রে তিনি যেমন হিংস্র ত্যাস্রকে 

তাড়াইস্স। ছিলেন, তেমনি বুদ্ধোপকরণ ব্যতীতই প্রধল পরাক্রাস্ভ গোঁড়গোবিজ্গকে তিনি 
রাজা হইতে দূর করিয়া! দিতে সমথ হইয়ছিলেন। উতয় স্বলেই দুষ্ট হইবে যে মহাঝা! 
শাহজলাল কাহারও প্রাণ হনন করেন নাই। 

1 শাহ জলালের জীবনী ( হ্ুহেলি এমন ) লেখক নসির উদ্দীন হায়দর ঢাক নিষাসী 

ছলেন। পরিশেষে জীছটের এই মাহান্ধো বিশ্বাস করিয়। এই স্থরেই অবস্থান করেন । 



ফির শাহ জলাল। সম 
১১১টি শিতি শী নিশি শী শীত তপতি 

[চাষি পীর] শাহজলাল পাথেয় সপ « গুরুর নিকট 

হইতে এই মুত্তিকা-প্রসাদ লইয়৷ ভারতবর্ধ অভিমুখে যাত্রা 

করিলেন। সঙ্চে প্রথমত: বার জন চেলা যুটিলেন, তম্মধো 

এক জন সেই মক্তিকার তহবিলদার হইলেন । তাহার উপর 

এই ভার থাকিল যে তিনি পথিমধো যত জনপদ দেখিতে 

পাইবেন সমস্ডেরই মৃন্ত্িকা পরীক্ষা করিয়া (চাখিয়া ) দেখিষেন; 

যদি কুনাপি বর্ণ, গন্ধ ও স্গাদে এই মাটির সমকক্ষ মাটি গিলে 
তবে ভীহাকে ততক্ষণাড তাতা শাভজলালের নিকট জানাইতে 

তবে । এই বান্কির নাম হইল চাঁষণি পীর। 

[ জন্মস্থান সন্দর্শন ] -পরিরাজকরাতে দীক্ষিত হইয়া প্রথ- 

মতই শাহক্গলাল জন্মস্থান দেখিবার জন্য যারা করিলেন । 

মাপন গহে উপস্থিত হউবামান চতুর্দিকে ভ্টাভার পঃসিদ্ধির 

কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল, এমন কি এমন প্রদেশের 

বাদশাহের কর্ণেও দীয় স্খাতি পৌঁডিতে সমধিক বিলম্ব 

হইল না। 

[ পরীক্ষা ]-__বাদশাহ চভ়র রাজনীতিক ছিলেন। ফকির 

শাহজলালের বৃত্বান্ত শ্ববণে তিনি তদীয় পান মিনাকে কহিলেন, 

ধিদেখ, বন্তদিন হাতে আমার এই অভিলাষ যে 'কোন সিদ্ধ 

দরবেশ পাইলে স্রাহার মুরিদ ( শিষ্য ) হইয়া তক্তিভরে তীয় 

সেবা শুশীষ! করিব। তবে প্রথমতঃ তাকে পরীক্ষা করিয়া 

দেখিব তিনি ঠিক্ সাধু কি না নচেত ষ্ঠাহার প্রতি আমার অন্বরাগ 

হইবে না।” ম্ৃতরাং শাহজলালকে পরীক্ষা করিবার নিগিম্ত 

শো শি ীশিশিিশিশপীসসস পাশ পীশশ পলা স্পপীা পা শপ 



১২৬ ্ প্রবন্ধাষ্টক | 
টি 

বাদ্দশাহ এক কৌশল করিলেন । শরবতের পাত্রে বিষ মিশাইয়া 
জনৈক ভৃত্য দ্বার উহা শাহজলালের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
বাঙ্গশাহের আদেশে ভূত্য সাধুর নিকট শরব€ রাখিয়। উহা পান 
করিতে বলিল। ফকিরের অন্তঃকরণ দর্পণের ন্যায় ছিল, উহাতে 
অন্যের ভাল মন্দ সমস্ত ভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত হইত। তিনি 
বাদশাহের কুট নীতি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “*ভাল মন্দ 
সমস্তই নিজের অদৃষ্ট ফলকে লিখিত ; যে যাহা মনে করে সে 
সেইরূপই ফল পাইবে । ফকিরের জন্য ইহা অমৃত, কিন্তু দাতার 

পক্ষে এই শরবণ প্রীণান্তকারা হলাহল।” এই বলিয়া তিনি 
শরবৎ পান করিলেন; এদিকে বাদশাহ হঠাৎ গতাস্থ হইলেন। 
এই আকম্মিক মৃত্যু ঘটনায় হার কপট কৌশল কাহিনী 
প্রকটিত হইয়া পড়িল। 

[ এমনের প্রহলাদ ]-_-বাদশাহের পুভ্র শেখ আলী এই 
সমাচার অবগত হইয়া পিতার ওদ্ধীদেহিক কাধ্য সমাপন পূর্বক 
শাহজলালের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার নিকট অবস্থান 
করিয়া! সতত সেবা শুশ্দষা করিবার নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন। শাহঞজলাল ইহাতে অসন্মতি প্রকাশ করিলেন এবং 
রাজকুমারকে দেশে থাকিয়া দয়াবান্ ও ম্যায়পরায়ণ হইয়া 
রাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। 

[ রাজপুত্রের বৈরাগ্য ]__শাহজলাল জন্মভূমি হইতে চির- 
বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক হিন্ুস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
এদিকে রাজপুজ্জের দেশে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল; রাজ্যাধন.. 
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্রসৃতি কিছুতেই তাহার আসক্তি রহিল না. । নিজের সৃখস্চ্দতার. 
প্রতিও তিনি দৃষ্টি করিলেন না। সাধু শাহজলালের পবিভ্র 
সঙ্গম্খ তাহার প্রবল বাসনার বিষয়ীভূত হইল। তিনি অমাত্য 
স্বজনের চক্ষু এড়াইয়া শাহজলালের অ্বেষণে উন্মত্তের স্তায় ধাবমান 
হইলেন এবং চতুর্দশ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া তাহার 
পার্খবস্তী হইলেন। প্রবল অন্ুরাগের নিদর্শন পাইয়া শাহজলাল 
রাজকুমারকে আপনার প্রিয় সহচর ভাবে গ্রহণ করিলেন। 

[ ভারতবর্ষে আগমন ]-_শাহজলাল দলবলসহ দিল্লী নগরীতে 
আমিলেন। সেইখানে তখন নেজাম উদ্দীন নামক একজন অতি 

প্রসিদ্ধ পার থাকিতেন। তাহার নিকট তদীয় এক শিষ্য 

আসিয়া শাহজলালের বিষয়ে কহিল, “আরব হইতে এক দরবেশ 
আসিয়াছেন, তাহার চরিত্র অতি অদ্ভুত । এই সাধু স্ত্রীসঙ্গবজ্ভিত। 
তিনি চাদর দিয় মুখ টাকিয়া পথ চলেন। আবাস গৃহে তিনি 
একটি বালককে নিজের সাক্ষাতে রাখেন, এবং তাহাকে 
প্রাণাধিক প্রেমাস্পদের ম্যায় দেখিয়া থাকেন। এতন্তিন্ন তাহার 
আর কোনও কম দেখা যার না।” % 

[ নেজাম উদ্দান ও শাহজলাল ]--পীর নেজাম উদ্দীনের 

মনে একটু খটুকা বাধিল। তিনি শাহজলালকে ঠাহার নিকটে 

আসিতে আহ্বানকরণাথণ একজন শিষ্য প্রেরণ করিলেন। 

শিষ্য শাহজলাল সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি উছার মনের 

৮.৯ এই উ্ি ছারা শাহরলালের জীবনীর একটি রহতমর সুচির গোচনীত 
হইরে। 



অি প্রোয় বুঝিতে পারিলেন, এবং বং কিছু না বলিয়া একটা 
কোটায় কিছু তুলা এবং আগুন রাখিয়া বন্ধ করিয়া! শিষ্যের হাতে 
উহা নেজাম উদ্দীনের নিকট পাঠাইয়। দিলেন। নেজাম উদ্দীন 
কৌটা খুলিয়া অগ্নি ও তুলা দেখিয়া শাহজলাল হার মানসিক 
ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া, লজ্জায় ভিয়মাণ হইলেন। 
বাস্তবিক তপস্বী নেজাম উদ্দীনের ভুলাসদৃশ সাদা ও কোমল 
ধর্শিষ্ঠ ন্তঃকরণে যে শাহজলালের প্রতি অন্দে বঙ্তির স্থান 
পাইয়াছিল, উহাই শাশ্র্যের বিষয়, যোগমিদ্ধ শাহজলালের 
উহা বুঝিতে পারা তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নভে । 

[ জলালী কবুতর ]-নেজাম উদ্দীন নিজকে অপরাধী মনে 
করিয়া স্বয়ং শাহজলালকে দেখিবার নিমিত্ত শাগমন করিলেন | 
দেবালয়, রাজা ও সাধুর নিকট কেহ রিক্ত হাস্তে যায় না। 
নেজাম উদ্দীনের দুই জোড়! কাজলা রংএর কবৃতর চিল, হাই 
নিয়া সাধু শাহজলালকে উপহার প্রদান করিলেন। বোধ হয় 
শাহজলালের এই কপোত চতুষ্টয়ই পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে 
জলালী কবুতরের প্রাদুর্ভাবের নিদান। পারাবত মাংস এই 
অঞ্চলে ভক্ষ্য হইলেও জলালী কবুতর কেহই হিংসা করে না। 

[ গৌড় গোবিন্দ ]_ তখন প্রীহটরে গৌড় গোবিন্দ নামে এক 
অত্যাচারী ভূম্বামী ছিলেন। তাহার জন্ম গৌড় দেশে ( বান্তালার 
মধ্যে) ছিল বলিয়া তাহার নাম গৌড় গোবিন্দ হইয়াছিল; ণ" 

+ এই গো ন্ন্ধে বাহ লিখিত হইতেছে তাহা হি এমনের মত মত। আমা. ্ 
দের বীর ধারণা! এই যে “গৌড় গোবিন্দ প্রকৃতপক্ষে "সরু গোবিন্দ' ছিলেন। তিনি 
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হাক 

গ্প্তেরোয়া উপাধি বিশিষ্ট জনৈক শাহজ্লাল কর্তৃক জন্মস্থান 

হইতে বিতাড়িত হইয়! গোবিন্দ পলাইয়া প্রীহটে আমেন এবং 

এখানে প্রতৃত্ব লাভ করেন। ইনি এক প্রসিদ্ধ যাদুকর ছিলেন, 

বহু ভূত প্রেত তাহার আজ্ঞাধীন ছিল। * মোসলমানগণ 

তাহার দ্বারা অত্যাচারিত হইত । | 

[ বুরহান্ উদ্দীন ]--শ্রীহট সহরে টুলটেকর নামক মহন্লায় 

শেখ বুরহান উদ্দীন বাস করিত। তাহার সন্তানাদি বকাল না 

হওয়ায় সে মানস করে যে ছেলে হইলে খোদার নিকট একটি গরু 

কুরবাণি করিবে । যাহা হউক কালে তাহার একটি পুল্সসম্তান 

ভূমিষ্ঠ হইল। বুরহান উদ্দীনও তাহার মানস আদায় করি 

দৈবা এক চিল এক টুকরা গোমাংস নিয়া গৌড়গোবিন্দের 

বসতি স্থলে ফেলিয়া! দিল। হিন্দু রাজা গোবিন্দের তাহা অসহা . 

হইল; তৎক্ষণাৎ তিনি গোহত্যাকারীর অশ্রসন্ধান করিতে হুকুম 

দিলেন। যে উদ্দেশ্যে ও যতকর্তক গোবধ হইয়াছিল তাহা 

জানিতে পারিয়। তিনি বুরহান ও তাহার পুরিকে ধরিয়া! আনাই- 

লেন এবং পু্রের প্রাণসংহার করিয়া পিতার হস্তচ্ছেদন করিয়া 

খাসিয়া বাঁ সিন্টেঙ জাতীয় লোকুটিলেন। হট নর হইতে ৬৭ মাইল াবহিত স্থান 

হইতে পাভর সংজ্ঞক যে সকল বাস্তি সহরে পাতা কাঠ করলা প্রতি বিক্রয় করে? 

তাহাদিগকে “গুরু গোবিন্দ' ঘলিয়। পরিচয় দিতে প্ুনিয়াছি । মাহ! হউক গোঁড় গোবিদ 

বিষয়ে যে নানারপ প্রবাদ এদেশে প্রচলিত, পূর্ব প্রবন্ধেই তাহ! উল্লেখ করা হইয়াছ্ে। , 

* বোধ হয় গোবিঙগ তা্্িক সাধনায় পিশাচাদি নিদ্ধ করিয়াছিলেন | তত্তপ্রধান 

কামকপ প্রদেশান্বরগত স্থানের অধিষাসীর পক্ষে ইহা আশ্চর্য নহে । মোসলমান লেখকের 

পক্ষে স্বতরাং তাহাকে বাছুকর সংজ্যাদানও আশ্চর্যের বিষয় নয়। 
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দিলেন। দারুণ পুঞজ্শোকে ও নিজের হস্তচ্ছেদ জনিত যন্ত্রণায় 

ছুততাগ্য শেখ ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। * 
[ প্রাতশোৌধের কল্পনা ] বুরহান উদ্দীন অপমানে ও মনঃ- 

ক্লেশে নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করিল। অত্যাচারের প্রতি- 

_ হিংসার উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে নব প্রতিষ্ঠিত মোসলমান 
সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইল। তৎকালে 

সোলতান আলাউদ্দীন শাহ দিল্লীর সিংহাসনাধিষিত ছিলেন। 

বুরহানের দুঃখকাহিনী শুনিয়া বাদশাহের মনে দুঃখ হইল; তিনি 

এই অত্যাচারের প্রতিশোধ অবশ্য কর্তৃবা ভাবিয়া আপন 

ভাগিনেয় সিকান্দর শাহকে শ্রীহট্রাভিমুখে সসৈল্টে প্রস্থান করিতে 
আদেশ করিলেন এবং গৌড় গোবিন্দকে হত্য। করিয়া তাহার 
রাজ্য অধিকার করিতে হুকুম দিলেন। 

[ সিকান্দর শাহের অভিধান ]-__সিকান্দর বাদশাহের আদেশ 
ক্রেমে সৈ্য সরঞ্াম লইয়া যুদ্ধার্থ রোওয়ান! হইয়! কিছুদিন পরে 
টাকা প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি সোনারগাওএ ্রঙ্মপুত্র 

নদীতীরে শিবির স্থাপন করিলে, শ্ীহটে তদীয় অভিযানের সংবাদ 
পৌছিল। 

চিঠি হুহেলি এমনের নোসলমান স্থকার হিলুগণ কি চক্ষে গরুকে দেখেন তাহার 
সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। শেখ বুরহান উদ্দীন হিন্দু রাজার অধিকার স্থলে থাকিয়াও 
ততট। বিবেচনা! করে নাই-_নচেৎ গোধধ মানস করিত না । রাজ| গৌড় গোবিন্দ অতি 
নৃশংস শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন । বুরহ্বানের শেখ উপাধিতে বোধ হয় সে কিংবা তাহার 
পিতৃপিতাম্ পূর্বে হিনু ছিল। গৌড় গোধিন্দ৭ আমাদের মতে হিন্দধর্শে নব দীক্ষিত 
পার্বত্য জাতীয়। এই উভয়েই অভিনব পরিগৃহীত ধর্মে অন্ধ বিশ্বাসমূলক অবিমৃষ্যকারিতা 

দৃষ্ট হইবে। 
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[গ্োবিন্দের অগ্নিবাণ ] গৌঁড়গোবিষ্দ শক্রর আক্রমণ 
হইতে রক্ষালাত করিবার জন্য যথাযুক্ত আয়োজন করিলেন। 

তাহার অধীন যত ভূতপ্রেত ছিল তাহারা যাছুর সরঞ্তাম তৈয়ার 
করিল। সিকান্দরের সৈম্যমধ্যে অগ্নিবাণ &% চালান হুইল । 

মোসলমান সৈম্যগণ কখনও এই প্রকার যাছু দেখে নাই-_উহ্া 

' প্রত্তিপ্রসব কিছু আছে কি না তাহাও জানিত না। বহু লোক 

পুড়িয়া মরিল, অনেকে অর্দদগ্ধ অবস্থায় পলায়নপর হইল। 

সিকান্দরের প্রথম উদ্যম এইরূপে বিফল হইলেও তিনি আরও 

দুইবার সৈম্য সংগ্রহপূর্ববক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্ত 

কোনও মতেই কুতকাধ্য হইতে পারিলেন না। 

[ বুরহান উদ্দীনের অন্য চেষ্টা ]_বেচারা বুরছান' উদ্দীন 
দেখিল গোবিন্দের যুদ্ধে পরাজয় স্দূুরপরাহত | সে তখন খোদ। 
তাল্লার কপাই একমাত্র ভরসার স্থল ভাবিয়া মদিনায় হজরত 

মোহাম্মদের কবরে গিয়। আত্মাদুঃখ জ্ঞাপন করিতে সংকল্প করিল। 
কিন্তু ততদূর তাহাকে যাইতে হুইল না। 

[শাহ জলালের শ্রীহটাতিমুখে অভিযান ]__-তখন মক্কা মদিনা 
যাইতে দিল্লী হইয়া যাইতে হইত। বুরহান দিল্লী,গিয়া শাহ 

জলালের দর্শন লাভ করিল। মহায়া! শাহজলাল বুরহানের 

শোকাবহ কাহিনী শুনিয়! দয়ার্দচিন্ত হইলেন এবং তাহার অপ- 
পপ পাপী পাপ? পাটি িশিটাশীশিশিশীশাটি তত শা পিশাশীশিিাস্পপিশপাাশপ তসপিসিপাসিপস ০১৫০ ০৯৮। 

টারজান জালিিজনানিন বিতর পপালী সাধারণ 
আপাত আনিিনিজ জিতের পাটি ইত আাতিনিটি আনিস! আর্দিত। লাজ পাত 
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মানের প্রতিশোধ কল্পে গোবিন্দের যাছু দমনে বদ্ধপরিকর হইয়া 

সশিশ্ প্রীহটাভিমুখে রোওয়ানা হইলেন। 
[ সিকান্দরের সাহায্য প্রার্থনা ]_ গোবিন্দের যুদ্ধে পরাভূত 

হুইয় সিঁকান্দর বাদশাহের সমীপে নিজের অদ্ভুত পরাজয় বারা 
বিস্তর জানাইয়! সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধের বিবরণ 
শুনিয়া সোলতান আলাউদ্দীনের বুদ্ধি লোপ পাইল। উজীর 

নাঙ্গির গণক প্রভৃতি দরবারের যাবতীয় বাক্তি উপায় নিদ্ধারণের 

নিমিত্ত পরামর্শে বসিয়া গেলেন। 
[ অদ্ভুত উপায় ]_-বহু পাঁজি পুথি দেখিয়া গণনা করিয়া 

এরূপ এক ব্যক্তির ঠিকানা বাহির হইল, ফাহার দ্বারা এই দুরূহ 

কাধ্য সম্পন্ন হইবার সন্ভাবন! । তাহার নাম না বলিলেও পরিচয় 

পাইবার এক ফিকির বল! হইল। বাদশাহের যত সৈশ্যাধাক্ষ 

আছেন সকলকেই যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হইয়া ডেরাখিমা ময়দানে বাহির 
হইতে বলা হউক। ময়দানে শিবির সংস্থাপন হইলে, সন্ধ্যার 

সময় এক বাতাস বহিবে। বাতাসে তাবৎ ঠাবুর প্রদীপ নিবিয়া 

যাইবে, কেবল একটাতে প্রদীপগুলির কিছুই হইবে না। সেই 
তাবুর মধ্যে যাহাকে পাওয়া যাইবে তিনিই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি । 

[ সৈয়দ নসির উদ্দীন সেপা সালার ]--এই উপায়ে সৈয়দ 

নসির উদ্দীন নামক এক মহাত্মার উদ্দেশ পাওয়া গেল। াহার 

জন্মস্থান বাগদাদ। তিনি এ খানে আউলিয়া দলের সরদার 

ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ মাওস্বফ নামক বাগ্দাদ প্রদেশাধিপতির 
সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিনি জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়৷ দিল্লীর 
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বাদশাহের অধীনে কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার 

এইবূপ সেফায়ে জানিয়। বাদশাহ তাহাকে সেপাসালার উপাধি 

প্রদানপুর্ববক প্রধান সৈম্যাধ্যক্ষ পদে বৃত করিলেন এবং অনেক 

সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া সিকান্দর শাহের সহায়তা নিমিত্ত প্রেরণ 

করিলেন। যেখানে পুণ্যতোয়া প্রবাহিনী গা ও যমুনা সম্মিলিত 

হুইয়! হিন্দুর পরম তীর্থ প্রয়াগের মহিমা সংবন্ধিত করিয়াছে 

সেই আল্লাবাদ সহরেই সেপাসালারের বাহিনী ও শাহজলালের 

অনুচরবর্গের পরস্পর সম্মিলন হইল। সেই গঙ্গা যমুনার 

নশ্মিলিত প্রবাহের ন্যায় এই ছুই মহাত্বা! একত্র হইয়! পশ্চিমা- 

ভিমুখে একই উদ্দেশ্যে প্রশ্থিত হইলেন। 

[ ৩৬০ অনুচর ]-_পথিমধ্যে একে একে টির এ 

লাগিলেন। ক্রমে শাহজলালের ৩৬০ জন আউলিয়। অনুচর 

হইলেন__তম্মধো সেপাসালারই সকলের সার্দার বিয়৷ পরি- 

গণিত হইলেন । 

 শ্রীহট্র সীমান্তে প্রবেশ ] -যেখানে সিকান্দর পরাভূত 

হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন শাহুজলাল সানুচর সেইখানে 

পৌঁছিলেন। তখন গৌড়গোবিন্দের যাদুগিরির বৃত্তান্ত শুনিয়। 

শ্রীহটে যাইবার নিমিত্ত তিনি ব্যগ্র হইলেন এবং সিকান্দরকে 

সঙ্গে লইয়া চপিলেন। পথিমধ্যে ত্্গপুক্র নদ পার হইতে 

হইল-__কিম্ু নৌকা মিলিল না। তখন শাহজলাল নমাজের 

আসন খানি বিছাইয় দিলেন তাছাতে আরোহণ করিয়াই সমস্ত 

লোকজন নদীপার হইল। বর্তমানে যে স্থান চৌকি পরগণ] 
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বলিয়া । বিখ্যাত সেইখান পর্য্যস্তই তখন প্রীহট রাজ্যের সীমানা 
ছিল। যখন শাহজলাল এ স্থানে আগিয়৷ পড়িলেন, গোবিন্দ 
তখন তাহার আগমন বার্তী জানিতে পারিলেন। | 

[ অগ্নিবাণ বিফল ]--গোবিন্দ দস্তরমত অগ্নিবাণ চালান 
দিলেন। কিন্তু সাধু শাহজলালের আশ্রিত কটকের উপর 
যাছুগিরির ফল বিপরীত হইল। তাহার নিজের শিবির ও দ্রবা 
সামগ্রী পুড়িয়। ছারখার হইল। রাজা চমত্কৃত হইয়া অমাত্য- 
গণের পরামর্শ চাহিলে, তাহার! রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতেই 
মন্ত্রপা দিল। তাহারা কহিল “মহারাজ, এ সিকান্দর শাহ নহে 
যে অগ্রিবাণে পুড়িয়। মরিবে ; এই সৈম্যদলে এমন এক বীর 
আছেন, ধাহার ভয়ে জঙ্গলের বাঘ পলাইয়া যায়; মন্ত্রতত্তর 
কিছুতেই তাহার কিছু হইবে ন|। তাহার সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া 
পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। আপনি ন! গেলে, অগত্যা! আমাদিগকে 
বিদায় দ্িউন।” 

[ লৌহুধমুতে গুণ যোজনা ]_ গোবিন্দ আর এক ফিকির 

উন্তাবিত করিলেন। লৌহ দ্বারা এক ধনু নিশ্মাণ করাইয়! 

শাহজলালের নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন ষে ইহাতে গুণ আরোপ 

করা হইলে তিনি শ্রীহট ছাড়িয়া! যাইবেন। ইতিমধ্যে শাহজলাল 

সৈগ্যসহ বাহাদুরপুরের কাছ দিয়া বরাক নদী পার হইলেন। 
তাহার নিকটে লৌহধনু পৌছিলে, তিনি স্বয়ং গুণ যোজনা না 
করিয়! সৈম্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে যাহার আহ্সরের 
নমাজ কোনও দিন বাধ! হয় নাই তাহাকে তাহার নিকটে জানিয়| 
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হাজির করিতে হইবে । সমস্ত শিবির অনুসন্ধান ক্রমে সেপাসালার 

নসিকুদ্ীনকেই মাত্র ঈদৃশ নিয়মনিষ্ঠ পাওয়া গেল। শাহজলাল 
ত্াহাকেই ধনুতে গুণ যৌজনা করিতে আদেশ করিলেন । 

নসিরুদ্দীন ভগবঙ্নায় স্মরণপূর্ববক অনায়াসে লৌহধমুতে গু 

আরোপ করিয়া দিলেন । সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল। ধনু 

গোবিন্দের নিকট নীত হইলে তিনি জয়ের আশা! সম্পূর্ণ পরি- 

ত্যাগ করিলেন। 

[ সর্পপেটিকাত্যন্তরে গোবিন্দ ] কিন্তু পলায়নের পূর্বে 
গোবিন্দের বাসনা হইল শাহুজলালের সন্দর্শন লাভ করেন। 

প্রকাশ্ব ভাবে ফকিরের সাক্ষাৎ যাইতে আশঙ্ক করিয়া তিনি 

এক ফন্দী করিলেন। সাপের পেটিকার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়! 

তিনি শাহজলালের সম্মুখে নীত হইলেন এবং উহার ভিতর হইতে 
তাহাকে এক নজর দেখিয়া লইলেন। শাহজলাল ভিতরকার 

ব্যাপার প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারিলেন_-তাই সাপের খেলা 

দেখিবার পর পেটেরাগুলির অভ্যন্তর পরীক্ষা করিবার জন্ম 

গোবিন্দের আশ্রয়ীভূত পেটেরাটিকেই খুলিয়া দেখাইতে আদেশ 

দিলেন। টিয়ার রানার লা 

করিয়া আহবান করিতে লাগিলেন । 

[ গোবিন্দের পরাজয় স্বীকার ]_ গোবিন্দ অবনত মন্কে 

পেটের! হইতে বাহির হুইয়! ক্ষমা প্রার্থনা! করিলেন এবং রাজ্য 

ছাড়িয়া যাইতে অক্সীকার করিলেন । অপিচ শাহজলালের 

কোনও কাজ তিনি করিয়। দিতে পারেন কি না তাহা জিজ্ঞাস! 



১৩৬ শ্রবস্ধা্ক টা 

করিলেন। তখন শাহঞজজলাল একটি মস্জিদ তৈয়ার করিবার 

নিমিত্ত কিছু পাথর দিবার জন্য গোবিন্দকে বলিলেন।' গোবিন্দ 

তাহার ভূতপ্রেতাদি দ্বারা এত প্রস্তর আনাইয়া দিলেন যে তদ্দারা 

বহু মস্জির্ প্রস্তুত হইল। তন্মধ্যে চৌকিদীঘী নীমক স্থানের 
_আদিন৷ মস্জিদই প্রধান; ইহার ১২০টা গুম্ুজ ছিল এবং ইহাতে 

সকলে জুম্মার নমাজ পড়িত *। 

[ গোবিন্দের পরিণাম ]__শাহজলালের আদেশ প্রতিপালন 

পুরঃসর গোবিন্দ তাহার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং 

পর্বত মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার কি দশ! হইয়াছিল 

কেহই তাহা ঠিক বলিতে পারে নাই। তবে কেহ কেহনা কি 

সহর হইতে প্রহর পরিমাণ দুরবন্তী পেঁচাগড় নামক স্থানে 
তাহাকে পাষাণ মুক্তিতে পরিণত এবং কটিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ডে 
প্রোথিত অবস্থায় এখনও দেখিতে পায়! 

[ শাহজলালের এহট সহরে প্রবেশ ]- বলা বাহুল্য, এখন 

নিঙ্গণ্টকে শাহজলাল শ্রীহট সহরাভিমুখে আগমন করিতে লাগি- 

লেন। সৃত্্া নদী, বর্গাপুক্র ও বরাকের ন্যায়ই, বিনা নৌকায় 

পার হইলেন। সহরে মোসলমান প্রভাব দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল। 
বুরহান উদ্দীন ও তদীয় ধর্মভ্রাতূগণের মনোছুঃখ দূর হইল । 

[ সৎ পরীক্ষা ]_-গুরুদত্ত মৃত্তিকার পরীক্ষক চাষণি পীর 

সহরের মৃত্তিকা পরীক্ষা! করিতে লাগিলেন। বর্তমানে যেখানে 

* তৎপর নবাবি জামলে উউহক, ইনদিদ্ার থ। নামক একজন নবাব এ সকল গুখুজ 

ভাঙ্গি়া ইট পাথর জানিয। বর্তমান কবরের নিকটে এক মস্জি? নির্দাণ করিয়াছিলেন । 



ফকির শাহজলাল। ১৩৭ 
সপপসপপপপািপী পা পাপা ০ 

সাধুর সমাধি স্থান রহিয়াছে, নেই টালার মাটিই বর্ণ গন্ধ ও স্বাদে 
এ&ঁ মাটির সমান হইল। তাই মহাত্মা! শাহজলাল সেইখানেই 
অবস্থাননিকেতন নিন্মীণ করিয়া অবিরত ভগবনূপাঁসনায় কাল- 

কর্তন করিতে লাগিলেন। | | 

_[ অনুচরবর্গ ]_-তিনশতঘাট্সংখ্যক আস্টলিরার মধ্যে সল্গ 
কয়েকজন এবং এমনের রাজকুমার শাহজলালের সঙ্গে থাকিলেন। 

অন্োর। প্রীহট্ের নানাশ্থানে ধর্মপ্রচারের জগ্ত প্রেরিত হইলেন। 

শ্রীহট অঞ্চলের তথা পূর্ববঙ্গের সন্্রান্ত বংশীয় মোসলমানদিগের 

অধিকাংশই এই আউলিয়াগণের মধ্যে কাহারও না৷ কাহার 

বংশসন্ুত বলিয়! পরিচয় প্রদান করেন। 

শ্রীহট্রে শাসন কার্য ]__সিকান্দর শাহ ্রীছট্রের শাসনকর্তা 

নিযুক্ত হইলেন। তিনিও সাধুর আদেশ মতেই কার্য করিতেন। 
নগরে সুশাসন প্রচলিত হইল, জোর জুলুমের লেশও থাকিল না। 

[ সিকান্দরের ভ্রম ]__গ্রীক্ষপ্রধান স্থান হইতে আলা হেতু 

শাহজলালের সহচরবর্গ শিশিরাগমে শ্রীহটের শীতে নিতান্ত অভি- 

ভূত হইয়া পড়িলেন। তাহারা শীত বন্ধের জন্য সাধুকে ধরিলেন। 

শাহজলাল একদা সিকান্দর শাহকে কহিলেন “দেখ, দারুণ 

শীতের সময় আসিয়াছে, যাহাতে শীত নিবারণ হয়” জরুর এমন 

উপায় করিবে।” সিকান্দর বিষয়ী লোক, তিনি এই সামান্ত 

কথার বিপরীত অর্থ করিলেন। শীত নিবারক কম্থাকম্বলের 

আয়োজন ন! করিয়া শাহজ্ললালের নিমিত্ত শীতহারিণী বনিতার 

অন্সন্ধান করিতে লাগিলেন । 



১৩৮ .... প্রবন্ধািক। 

[ সিকান্দরের পরিণাম ]-_অনেক চেষ্টায় পরম সুন্দরী এক 
নমদী জোগাড় করিয়া সিকান্দর শিবিকায় তাহাকে শাহজলাল 

দ্মীপে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া সাধু পরিতাপ করিয়া 
বলিলেন, “হায় সিকান্দর নিজে যেরূপ ডুবিয়াছে, আমাকেও 
ক সেইরূপ ডুবাইবে ? আমি দীনহীন ফকির, মজঃরদ, আমার 

্্য কি এই ব্যবস্থা?” ইহার কিছু পরেই সংবাদ আসিল, সিকান্দর 
ধাহ সুন্মানদী পার হুইতে.গিয়া নৌকা! ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে তখন কোনও রূপ 

তুফান বা তরঙ্গ কিছুই ছিল না। বনু অনুসন্ধানেও সিকান্দরের 

ঘৃতদেহ পাওয়। গেল না। তাহার স্থলে অন্য লোক শাসনকর্তী 

নিযুক্ত হইলেন । 

[ রমণীর পরিণয় ]- _শাহজলালের সঙ্গে তদীয় প্রিয়তম যে 

সকল শিষ্য ছিলেন তম্মধ্যে হাজি ইউনুফের প্রতি আদেশ হইল 

যে তিনি সিকান্দরের প্রেরিত রমণীর যথারীতি পাণিগ্রহণ 

করেন। হাজিও সংসারবিরক্ত ছিলেন, ভাই ধনদৌলতের 

অভাব এবং সাংসারিক ধর্ট বীতস্পৃহতা জানাইয়া পরিহার 

প্রার্থন৷ করিলেন। কিন্ত্রী শাহজলাল তাহাকে নানা যুক্তি ও 

নির্ববন্ধ সহকারে পুনশ্চ আদেশ করাতে তিনি অগত্যা স্বীকার 
করিলেন। এই পরিণয়জাত সন্তানগণের বংশধরেরাই এক্ষণে 

দাধুর সমাধির তন্বাবধায়ক এবং ইহাদের সরদার সকু মও এই 
বংশজাত। 

[সূন্্ার জল সংস্করণ ]-_শীছটের পূর্ববদিকে বুল্দাসিল নামক 
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পরগণার নিকট দিয়া সৃষ্া নদী প্রবাহিত হইত। তথায় জয়! 

উদ্দীন নামক শাহজলালেরই জনৈক অনুচর থাকিতেন। তিনি 
নদীর জল বিশ্বাদ দেখিয়া তাহার সংস্কারবিধানার্থ সাধুকে 
একবার সেইন্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন । ভক্তের আহ্বানে 
শাহজলাল সেই স্থানে গিয়! নমাজ পড়িয়া একখ্ড প্রস্তর জলে 
ফেলিয়া দিলেন, ইহাতেই জল বিশুদ্ধ হইল। 

[ ভূত প্রেত দমন ]- বুন্দাসিল যাইবার পথে কুশী নদীর 
তীরে এক ভূত ছিল; সে একস্থান হইতে অগ্থ স্থানে যাইবার 
কালে ধূলি উড়াইয়৷ চলিত। শাহজলাল উহাকে মারিয়া ধূলিতে 
মিশাইলেন। বুন্দাসিলেও অপর এক দেও (দৈত্য) ছিল; 

সাধু তাহাকেও সংহার করিয়া এ স্থানের নাম দেওরাইল রাখি- 
লেন। অস্ভাপি পরগণার সেই নামই প্রচলিত আছে । 

| গোবিন্দের দুর্গ ধ্বংস |_-একদা শাহজলাল আপন গুহ 

হইতে বাহির হইয়া প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিতে ছিলেন। 

হঠাত রাজা গৌঁড়গোবিন্দের ছুর্গ তাহার নেত্রপথবর্তী হইল। 

তিনি বলিয়া উঠিলেন, “এই ছুর্গের মালিক যাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে, ইহারও সেই অবস্থা হওয়! উচিত ছিল। কেননা 

তাহা হইলে গৌঁড়গোবিন্দের চিহ্ন মাত্রই সহরে থাক্ষিত না” 
তাহার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র এ ছুর্গ ধূলিসাৎ 

হইয়া গেল। 

[ রমণী ও পুক্করিণীর বিলোপ ]- শাহজলাল জীবনে নারীমুখ 

দেখেন নাই; একদিন তাহার গৃহের উত্তর দিক্স্থিত জলাশয়ে 
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একটি দ্রীলোক নান ন করিতেছিল। তা ৷ তাহার হার আলুলায়িত কেশ- 

পাশে ও অনাবৃত বক্ষংস্থলে সাধুর দৃষ্টি পড়িল। খধ্যশৃঙ্গের 

ন্যায় তিনি “ইহা! কি” তাহা পার্খস্থ অনুচরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া 

প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই। পরে উহা স্ত্ীমুস্তি জানিতে 

পারিয়। তিনি সাতিশয় বিরক্তি সহকারে বলিলেন “এই 

পুক্ধরিণীতে যদ্দি রমণীমূর্তিই দেখিতে হইল তবে ইহার অস্তিত্ব 

বিলোপ হইবে না কেন ?” তৎপর স্ত্রীলোক বা পুকুর কিছুরই 

চিহ্ন মাত্র কেহ আর দেখিতে পাইল না। 

[কৃপ খনন ও জমজমের জলানয়ন ]-_বিধন্্ীর খোদিত 

জলাশয়ের জল ব্যবহার করিতে সাধুর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি 

একটি কৃপ নির্মাণ করাইলেন এবং মন্ধাস্থিত পবিত্র জমজমের 

জল যাহাতে এ কুপে আইসে তজ্জন্য প্রার্থনা করিলেন। নিজের 

হাতের লৌহ যষ্টিও কৃপে নিক্ষেপ করিলেন। সাধুর মনম্কীমনা 
পুর্ণ হইল; জমক্রমের জল কুয়ায় আবিভূতি হইল। এই কূপ 

সম্প্রতি ইষ্টক গ্রথিত হইয়ীছে, এবং ইহা। হইতে একটা! নাল 

বাহিয়া অনবরত জল নির্গত হইতেছে ।* বিশ্বাসী ভক্তগণ 

অনেকে ইহার জল খাইয়া রোগমুক্ত হইয়াছে এবং মোমলমানগণ 

রোজার সময় এই জলে মাচমন করিয়। পারণা করিয়া থাকে । 

[কূপের পরীক্ষা ]__শ্রীহট সহরের অনতিুরস্থ খিত্বা পর- 

গণার জনৈক মোসলমান একদা তীর্থ ভ্রমণে মককা-মদিনায় 

গিয়াষ্টিল। তাহার খরচ পত্র বাদে নয়টি সবর উদত্ব হইয়া-. 
* এই কুপাটি একটা শ্রবণ বিশেষ । 
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ছিল। এ গুলি সঙ্গে নিয়া চলিলে চুরি হইবে মনে ভাবিয়। 

সে একটা কাঠের ডিবা মধ্যে মুদ্রাগুলি পরিয়া মন্কার জমজমের 
জলে ফেলিয়া দিল এবং প্রার্থনা করিল যে যদ্গি শাহজলালের 
কুয়ায় প্রকৃতই জমজমের জল গিয়া থাকে তবে তাহার ডিবাটিও 

যেন এ কৃপে যায়। এদিকে কূপ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত 
এক খাদিম কুয়ায় নামিয়া একটা ডিবা পাইয়া তাহ! নিজের 

কাছে রাখিয়া দিলেন। দুই বগুসর পরে যখন তীর্থযাত্রী বাড়ীতে 

ফিরিয়া আসিল তখন সে তাহার ডিবা অনুসন্ধান করিয়া উক্ত 

খাদিম হইতে বাহির করিল এবং নয়টি স্বর্ণমুদ্রা হইতে দুইটি 

দ্রগাতে প্রণামী দিয়া গেল। 

[ শাহজলালের তিরোভাব ও সমাধি ]__এ্ীহটে আসিয়া 

শাহজলাল ত্রিশ বসর কাল জীবিত ছিলেন । তিনি অধিকাংশ 

সময়ই ন্ীয় গৃহে বসিয়া সাধনায় কাটাইতেন। তাহার বয়স 
যখন ৬২ বৎসর তখন তাহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। যে স্থলে 

তাহার আশ্রম ছিল সেই স্থলেই ঠাহার সমাধি হইল । এই 

সমাধি স্থানেরই পার্শখে এমনের ভক্ত রাজকুমারের সমাধি বর্ভমান। 

শাহজলালের সমাধি স্থল প্রকৃতই শ্রীহটুকে গৌরবান্থিত 

করিয়াছে। | 

[ প্রদীপ, কার্তিক ১৩১২) 



স্থখ ও হঃখ। 

চক্রবৎ পরিবর্তান্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। 

জগতে যে কোন কার্ধ্যই অনুষ্টিত হউক না৷ কেন, উহার মুলে 

সুখ লাভের ও দুঃখ মোচনের আকাঙক্ষা বিগ্কমান রহিয়াছে, দেখা 

যায়। এ যে রবিরশ্যিপ্রপীড়িত গলদ্ঘর্্ম কুষাণ বহু কফটে হল 

চালনা করিতেছে ; এ যে দারুণ শীতের সময় মৎস্যজীবী 

জলাশয়ের স্থুশীতল জল মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে; এ যে বিষ্ভালয়ের 

ছাত্র আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবা নিশি গ্রস্থাধ্যয়নে স্বীয় 

শরীর কস্কালাবশিষ্ট করিতেছে; এ যে আফিসের কর্মচারী 
প্রভুর মনস্তষ্টির নিমিত্ত অনন্যকর্্া হইয়া প্রাণপণে খাটিয়া শরীর 
পাত করিতেছে, সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য পরিণামে সখলাভ ও 

দুঃখাপনৌদন। কণ্টক দ্বারা যেমন কণ্টকোদ্ধার হয়, তক্মরপ 
আপাতক্লেশকর কার্য্যামুষ্ঠান দ্বারা কি কৃষাণ, কি মত্শ্য জীবী 

'কি ছাত্র, কি কন্্নচারী সকলেই ভবিষ্য দুঃখ নিবারণের তথা সখ 

প্রাপ্তির উপায় সাধন করিতেছে । 

স্থখের জন্য মকলে লালায়িত হইলেও, রুচি তেদে, প্রকৃতি 
ভেদে ও শিক্ষার তারতম্যে, মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ম অনুসরণ 
পূর্বক নুখান্বেষণ করিতেছে । আমার যাহাতে সখ, জপরের 



স্পস্পা পতি 
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পক্ষে হয়ত তাহ। ক্লেশজনক হইতে পারে । একটা স্ুল কথাই 
ধরা যাউক। সংসার সখ আমাদের সকলেরই আকাঙ্ক্ষার 

জিনিস; কিন্তু শুক দেবের পক্ষে তাহা বিষবত হেয় পদার্থ 

বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। 

মানুষের সুখ ও ছুঃখ তাহার মানসিক বা শারীরিক মম্গুড়ৃতি 

মাত্র। সুতরাং মনের বা শরীরের অবস্থার উপর উহা অনেকটা 

নির্ভর করে। উপস্থিত যে কার্যে আমার অপরিসীম সখ, সময়ামতরে, 

মনের ভাবান্তর হইলে, সেই কার্য্য দারুণ দুঃখ জনক হইতে পারে। 

আবার রুগ্ন বাক্তি বা স্থবিরের পক্ষে যাহা কর্লেশকর, এক সুস্থকায় 

ব্যক্তি বা যুবকের পক্ষে তাহ! হৃধজনক হইয়া থাকে। 
সংসারের সকলই ক্ষণস্থায়ী। স্থতরাং স্থখ-দবঃখও অচির- 

স্থায়ী। আজ যাহাকে কীদিতে দেখিয়া বিষ হই, কাল 

তাহারই গ্রীতিপ্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ লাভ করি। 

ফলতঃ নিরবচ্ছিন্ন সখী কি দুঃখী লোক জগতে অতি বিরল। 

স্থখ ব| সুখের আশ! সকলেরই হৃদয়ে কিয়গপরিমাণে 

বর্তমান রহিয়াছে । অতি হীন দরিদ্র বিষমণ্বাধিগ্রস্ত বাক্তি। 

যাহার এজগতে আপনার বলিতে কিছুই নাই তাহাকে দেখিয়া 
মনে করিতে পার, বুঝি, এই ব্যক্তি আপনার দুঃখময় জীবনের 

অবসান সততই কামনা করিতেছে; কিন্ত যদি কেহ উহার প্রাণ 

বিনাশে উদ্যত খড়গ হয়, দ্েখিবে, সে প্রাণপণে প্রাণ রক্ষার 

নিমিত্ত যত করিবে। অবশ্বুই কোনও মুখের আশাবন্ধ তাহার 

জীবনের অবলম্ব হইয়। রহিয়াছে । 



১৪৪ প্রবন্ধা্ঠক ৷ 

আবার ছুঃখান্ুডৃতিও আপামর সকলেরই অনৃষ্টে ঘটিয়া 
_খাকে। তোমার দৃিতে ধাঁহাকে আজন্ম স্বখী দেখিতেছ ধিনি 

মর্তো বসিয়া স্বর্গের ভোগ সখ অনুভব করিতেছেন মনে কর, 

সেই অসামান্য সৌভাগাশীল ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে 
পারিবে, কোনবূপ শোক বা দুঃখের স্মৃতি তাহার চিত্ত 

বিল্ষোভিত করিতেছে । 

একটি গল্প বলিতে হইল। কোনও রাজা তরদীয় সন্তানের 

মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়! পড়িয়াছিলেন। কোনরূপে 

প্রবোধ দিতে না পারিয়া এক দিন তাহার সুত্র মন্ত্রী আসিয়া 

হলিলেন, মহারাজ ! আমার একটা মুক্তার বাগান আছে, ইচ্ছা 

করিলে তাহ! পরিদর্শন করিতে পারেন, কিন্ত প্রাতঃকাল ভিন্ন 

উহ! দেখান যাইতে পারে না। মন্ত্রীর উদ্ভানে এক সর্ষপ ক্ষেত্র 

ফলিত হইয়াছিল; হৈমস্তিক প্রভাতে শিশির বিন্দু ক্ষেত্রোপরি 

উপচিত হইয়! অনতিপ্রথর প্রীতঃসূর্য্যের কিরণপ্রস্তায় ঝলমল 

করিতে করিতে মুক্তাফলের ম্যায় পরিলক্ষিত হইতেছিল। দুর 

হইতে এ শোভা! রাজাকে প্রদর্শন করাইয়। মন্ত্রী বলিলেন, 
মহারাজ, এজম্মে যে ব্যক্তি কখনও কোন শোক দুঃখের অধীন 

হয় নাই একমান্র সেই বাক্তি উহার সমীপস্থ হইতে কিংবা এ 

মুক্তা ফল আহরণ করিতে পারিবে। রাজা এরূপ ব্যক্তি কেহ 

আছে কিন! রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিলেও এতদবস্থ কাহাকেও 
পাওয়া গেল না। তখন মন্ত্রী রাজাকে বুঝাইলেন যে, যখন 

জগতের সকলেই শৌক দুখের অধীন, তখন স্বীয় শোককে 



সুখ ও হুঃখ। ১৪৫ 

মানব জীবনের জবশ্বস্তাবিনী একটা অবস্থা ভাবিয়। উহা সংবরণ 

করাই মনুহোর কর্বব্য। 

স্থখের অর্জনও ছুঃখের বর্ন জীবের প্রত্যেক কর্ধের 

উদ্দেশ্য হইলেও স্বীয় বুদ্ধির ত্রটিতে রা অসাবধানতার ফলে কৃত 
কর্মের জন্য জীবকে ক্লেশ ভোগ করিতে ছয়। অতএব, সুখ ও 

2ুঃখ অনেকটা নিজ কর্মের কলাকল। ম্ুপথে চলিয়৷ সৎকর্ম: 

করিলে হৃখ ও কুপথে চলিয়া কুকর্ম করিলে দুঃখ হয়, ইহা অতি 
সাধারণ নীতি সূত্র। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে যাহারা কুপথে 

চলিয়৷ কুকম্্ন করে, তাহার! নিজের বিকৃত বুদ্ধিতে এ কর্ন 
সখ লাভ করিবে ভাবিয়াছিল ; কেন না পূর্বেই বলা হয়া, 

সখ প্রাপ্তিই মানবের সমুদয় ক্রিয়ার উদ্দেশ্য । বুদ্ধির বিকৃতিতে 
জীবের দুঃখ হয়, এতদৃষ্টেই বুঝি বা পাশ্চাত্য পুরাণের মতে 
বুদ্ধি-বৃক্ষের ফলাস্বাদনে দুঃখের উৎপত্তি বণিত হইয়াছে ।% 

এতদ্-ব্যতীত শ্খ-ছুঃখ কিয়ৎপরিমাণে নিয়তির উপরও 

নির্ভর করে। নিয়তি বা অনৃষ্ট কেবল যে প্রাচীন জগতেই 

মান্য হইত এমন নহে; অধুনাতন দার্শনিকগণের মধোও উহার 

প্রভাব দৃষট হয়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, সহুদ্দেশ্যে সৎ" 

কর্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, যাহার ফলে কর্পাকর্মার ও সাধারণের 
স্বধ ফ্ব; কিন্তু হঠাৎ সমস্তই যেন বিপর্ধাস্ত হইয়া পড়িল, 
প্রাচীনতণ পদ কর্তার সঙ্গে বলিতে হইল-_ 

২০৯৯ 

এসলে এতদ্িবয়ে বিস্বারিও আলোচনী মিশ্বায়োজন ঘোধ হইল । 
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“সুখের লাগিয়া এ ঘর বীধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। 

অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥% 

শাশ্বতিক সুখ লান্ত বা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জগ্য যদিও 

আবহমান কাল হইতে মানবগণ নানা উপায় উল্তাবনের চেষ্টা 
পাইতেছে, তথাপি এধাবগ উহার কোন গ্রুব উপায় কি কৌশল 
আবিষ্কৃত হইল না। চিন্তাশীল দার্শনিকগণ জগতকে ছুংখময় 

জ্ঞান করিয়া, কিসে সখ, উহার তন্তামুসন্গান করিয়াছেন; ভাবুক 

কবিগণ নানাভাষায় নানাচ্ছন্দে উহারই অনুশীলন করিয়াছেন; 

এবং পারমার্থিক সাধুগণেরও উহাই সাধনার বিষয় ; কিন্তু যত 

দিন জগতে “ভিন্ন রচিহি লোক£”-__এই প্রবাদ থাকিবে, তত 

দিন এই সমস্যার সর্্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত স্থদুর-পরাহত। পরম্থু 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেন সখ ও দুঃখের মাত্রা 

যথাক্রমে হাস ও বৃদ্ধি পাইয়া উক্ত প্রহেলিকাকে আরও জটিল 

করিয়৷ তুলিতেছে 

এখন প্রকৃত স্ত্রধী কে, এই প্রশ্নের কিঞ্চিত আলোচনা করা 

হাউক। একবার বকরূপী ধর্ন্ম কর্তৃক যুধিষ্তির মহারাজকে এ 
প্রশ্ন করা হইয়াছিল। উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়ার্টিলেন, 

“দিবসম্যাটমে ভাগে শাকং পচতি যে নরঃ। 

অনূলী চাপ্রবাসী চ স ৰারিচর মোঙতে ।৮ 

দিনান্তে একবার যে ব্যক্তি শাক মাত্র আহার করে অথচ ঞণ- 

জালে জড়িত হয় না এবং (ধন লোভে) দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে 

না, সেই বাক্তিই স্ুখী। ফলতঃ যদি জভাবই দুঃখের মুল বলিয়া 
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ধরা যায় বে যে ব্যক্তির কোন অভাব বোধ নাই, অর্থাৎ যে 

কোন অবস্থাতেই সন্ততি জাছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী । 

সুখের মূল সন্তোষ ও দুঃখের মূল অভাব। নিদান স্থির হইলে 
ওঁষধ নির্বাচন করা অপেক্ষাকৃত সহজ । ন্ত্তির অনুশীলন ও 

অভাবের হৃস্বীকরণ স্থখ লাভের ও ছুঃখাপনোদনের প্রকৃষ্ট উপায়। 

ভিন্ন করিয়া বলিলেও এ ছুইটা একই কথা; যেহেতু সখ ও 

ছুঃখ উভয়ের মধ্যে এমনই সম্বন্ধ যে একের আবির্ভাবে অপরের: 

তিরোধান সূচিত হয়। | 

আমরা সচরাচর যে সকল উপভোগের সামত্রীকে সখের 
উপাদান বলিয়া মনে করি, উহারা অনেকেই কিন্তু সম্তোষের 

অন্তরায় ও অভাবের প্রকৃত জনক | উহারা যত প্রশ্রয় লাভ 

করিবে, সন্তোষ ততই দুরবর্তী হইতে থাকিবে এবং উহাদের 
অনুবন্ধী নূতন নূতন অভাবের আবির্ভাব হইতে থাকিবে। 
ধাধি শাপে রাজা যযাতির অকাল বাদ্ধক্য হইয়াছিল। একে 

যৌবন কাল তাহাতে আবার বিপুল এশ্বর্ধা ও অপ্রতিহত ক্ষমত। ; 
রাজার এমন অবস্থায় বার্ধক্যের উদয়ে মনে হুইল, “হায়, জন্মের 

মত্ত স্ৃখত্তোগ হইতে বঞ্চিত হইলাম; এমন কেহ কিনাইফে 

কিয়দ্দিন জামার জরাভার বহন করে ? তাহা হইলে' ইতি মধ্যে 

আমার ভোগম্খলালসটা চরিতার্থ করিয়া লইতে পারিভাম।” 

কনিষ্ঠ পুক্র পুরু বযাতির জরাভার অঙ্গীকার করিলেন। রাজা 
সৃদীর্ঘকাল যৌবনলীলার সখ ভোগ করিলেন, কিন্ব পরিশেষে 

বুবিলেন_ 
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“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
- হুবিষা কৃষণবর্ত্ের ভূয়ো ভূয়োহভিবদ্ধীতে ৮ 

খ্বতাহুতিতে যেমন অগ্নি উদ্দীপিত হয় মাত্র নির্ববাপিত হয় না, 
তজ্রপ উপভোগ বারা বিষয় লালসা নিবারিত না হইয়া কেবল 

পরিবদ্ধিতই হুইয়া থাকে । 
স্থখের জন্য আকাঙক্ষাই স্থখ ভোগের অন্তরায়; কারণ 

আকাঙক্ষামাত্রেই অভাব, অর্থাৎ দুঃখের নিদান, জড়িত থাকে । 
স্থৃতরাং ভোগ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দান অপেক্ষা দমনের অনুশীলনই 

কর্তা, ইহাতে ভোগ সখের অভিলাষের মাত্রা ক্রমশঃ হাস হইয়। 
সন্ভোষের আবির্ভাব হইয়। থাকে । এই সন্তোষই ধুতি, তিতিক্ষা, 

রম) শম, বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলেরই নামান্তর ব| ভাব বিশেষ 
মান্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উহ্বারই অন্ুশীলনার্থ ভুয়োভুয়ঃ 

উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 

সন্তোষ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে কীদৃশী অবস্থা হয়? 
আমরা উহার কি বলিব, কি বুঝিব ? যেহেতু, আমরা কখন 

স্থখের ভাবে উৎসিক্ত, আবার কখন ছুঃখের তাড়নায় উদ্বেজিত ! 

গুনিয়াছি যেমন পল্নপত্রে জলবিন্দু পতিত হইলে অচিরেই তাহা 
পড়িয়া! যায়, এক কণাও উহ্থাতে লাগিয়া থাকিতে পারে না, 

এঁরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ও তত্্রপ দুঃখাকর ভাব ক্ষণকালের 

জন্যও অধিকার লাভ দূরে থাকুক, প্রবেশ লাত পর্য্যন্ত করিতে 

পারে না। 

সন্তোষ সাধনের আর একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। ধন 
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জন গ্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ের উপর চিত্তের প্রবণতা জন্মিলে, | 

উক্ত নশ্বর বস্তুর ভাবাভাবের উপর জীবের সখ চুঃখ অনেকটা 

নির্ভর করিয়া থাকে । পরম্ত্, অবিনশ্বর পদার্থ কিছু যন্দি থাকে 

তত্প্রতি প্রেম জল্মাইতে পারিলে এক চিরস্থায়ী আনন্দের অধিকারী 

হওয়! যায়, দুঃখ তাহার নিকটে কদাপি আসিতে পারে না। ফলত্তঃ 

ভগবদাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণ যে কি এক অনির্ববচনীয় অবিমিশ্র সুখ 

লাভ করিয়া থাকেন তাহা কেবল তাহাদেরই অনুভূতির বিষয়। 
উপরে সখ লাভ ও ছুঃখোতুপাদনের যে যে উপায় উল্লেখিত 

হইল, তাহা কেবল কয়েকটা স্লতম কথা মাত্র । পরম উচ্ছাতে 

আতান্তর অর্থাৎ মানসিক সুখ ও দুঃখের বিষয়ই আলোচিত 

হইয়াছে, ভৌতিক স্ৃখ দুঃখ, অর্থাৎ শারীরিক ভোগ ও ব্রেশ, 
সগ্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। এডত সম্বন্ধে এই 
মাত্র বলিলেই হইবে যে, অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের এমনই 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে একের অবস্থান্তরে অপরের অবস্থাস্তর অবশ্য- 

স্তাবী। ধাঁহার! সাধন! রাজ্যে কিছুমাত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, 

ভহারাই বলিয়া! থাকেন যে, অন্তর্জগতের সংগ্রামে যিনি অত্যন্প 

পরিমাণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার বাহ প্রকৃতিকে পরাজয় 

করিতে অধিক আয়াস করিতে হয় না। উদ্বেলিত সুখ ও হুঃখের 

বাহা বিকাশ হাস্য ও ক্রন্দন । জগতের এমনই লীলা, সম্ভোজাত 

শিশুও এই সুখ দুঃখের অধীন, নতুবা তাহারও হালি কার! 

দেখিতে পাইব কেন গ এই সগ্ভোজাত “সাহিত্য সেবকে” সুতরাং 



৮৫? | 0 সুখ ও ছুখ। 

প্রথমেই এই ন্ুধ ছুঃখের কাহিনী গাহিতে হইল। সহৃদয় 
পাঠাকর নিকট তজ্জস্য মার্জনা প্রার্থনা.করি | 

[সাহিত্য সেবক ১ম খণ্ড ১ম সংখ্য। পৌষ ১৩১২] 

রন 



আত্োল্সভ্ি 

শ্রীভুবনমোহন দাস এম, এ, প্রণীত 

প্রকাশক 

বি, কে, দাস 

১*এ শ্রনাথ দাসের লেন। 

ক'লকাত! 

১৩৩৪ 

সর্বস্বস্থ সংরক্ষিত ] | খুল/ লাট জান! । 



প্রাপ্তিস্থান্ম_ 

১৯এ শ্রীনাথ দাসের লেন, 

কলিক1তা 

ও 

কলিকাতা পুস্তকালয়। 

কলিকাতা 

১৬ন* মর্দন বড়াল লেনস্থ 

লীলা প্রি্টিং ওয়ার্কস যনে 

খিমন্দা প্রসাদ সরকার দ্বারা 

নৃড্রিত ও প্রকাশিত) 



ভ্রচ্সিক্কা । 
স্পাপপসপটিারিরিজ্ব-.......... 

'«আাস্মোন্রতিঃ নামক দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের কৃতিসস্তান শ্রীমান ভূবনমোহন দাস। গ্রন্থকার বয়সে যুবক 

ভইলেও জ্ঞানে বুদ্ধ এবং আলাপ, প্যবহার ও গ্রন্তে ঠহার সদাচারপূর্ণ 

গম্ভীর স্বভাব অবগত ভওয়া যায়। গ্রন্থকার ধশীর গুহে জন্মগঞরহণ করিয়া, 

ধনের মধ্য বর্ধিত হইয়া, ধন অপেক্ষা উত্রঈ বস্বর সন্ধ।ন পাইয়াছেন, 

ইসা! তাহার কল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে । যে দেশের ধলী-সস্তানগণ 

লানাবিধ আমোল-প্রমোদে, নিদ্রায়, গালসো ৭ বিবিধ শাসনে আসক” 

চইয়া অমূলা মানঘজীবন 'আভপাতিত করিয়া থাকেন, গন্ুরসম্পদে মত্ত 

হয়া দৈবী সম্পদের দিকে দ্টিপা্ করিতে সমর্থন হন না, সেই হতভাগ্য 

দেশে এবংবিধ নাক্তিব 'আধিভাব আনকের বিময়। সন্দেত নাই। যে 

দেশ তাাগমন্ত্রে দাক্ষিত, যেখানে ধন অপেক্ষ। জ্ঞানের সমাদর, সেই দেশের 

লোক আজ বিজাতীয় 'আদশে "ন্ট গ্রাণিত, বিপাসপাসনে মত্ত, অহং- 

ভাবদৃপ্র ইয়োরোপ তাহাদের 'মন্বকরণীয়। আন কালকুমে গধিসম্বান 9 

পৃর্বপুরুষগণের নিন্দায় আনন্দিত, গ্রাচান সদাচার পদদপিত করিঠে 

কৃতসংকল্প। আজ ইক্োরোপের নলীন ননীন বিজ্ঞালালোক ভারতের 

নরনাম্মীর চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছে, বঙ্তির অভিমুখে ধাবিত শরতের গার 

সকলেই ঘআস্মুহায়। হয়! ভাভার দিকে চুটিতেছে । কোনটী চেয় কোন্টী 

উপাদেহ। তাহার বিবেক করিতে সমর্থ হইতেছে না। কিন্ত ভারতের 

গুবংবিধ দুঃসময়ে অতি অল্পসংখযক স্থিরগ্রজ্ঞ ব্াক্কিকে ৭ প্রাচীন সদাচার- 

ক্ষণে ঘন্ধবান দেখিতে পাওয়া ঘার। ষ্টাভারা মার়ামমীচিকার মধ্যে 



1৬ 

হলে বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ণের অ্ুঠান করিতে হয়। তাহার দ্বারা 
চিত্ব-বিশুদ্ধি লাভ করে, বিশ্তুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান উদ্দিত হয়। কশ্ের 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে কর্খফলদাতা তগবানে পরাপ্রীতি অর্থাৎ ভক্তি 

হুইয়া থাকে, এই ভক্কিই মাবার জ্ঞানরূপে ,পরিণত হয়, সেই জ্ঞানই 
একমাত্র মুক্তির কারপ। স্বতরাং কশ্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটারই 

আবশ্তাকতা আছে। 

অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধে গ্রস্থকারের এই প্রথম গ্রন্থ, স্থতরাং এইরূপ ছুরহ 

বিষয়ে যদি কোনরূপ ক্রটী-বিচযাতি ঘটে, তাহা হইলে, তাহা না ধরিয়া 

প্রীতির চক্ষে দেখা উচিত। তবে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যেন বিরত 

নাহন। ভিনি শান্রহস্য সমাক্রূপে অবগত ঠইবার জন্য বিশেকপ চেষ্টা 

করুন, তাহা হইলে আরও জ্ঞান 'মর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন । আমরা 

তাহাকে আশীর্বাদ করি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থন। করিতেছি, তিনি 

কুলোচিত ধর্খে আস্থারান হউন এবং নানাবিধ নবীনতত্ব আবিষ্কার করিয়া 

দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করুন। 

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিক়্া বর্তমান 

বর্ষে “বঙ্গপাহিতা সারম্বত মহাম গুল” হইতে (বিদ্যাভূষণ) উপাধি প্রাপ্ত 

হইয়াছেন। সমিতি যোগাপাত্রেই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তিনি 

দীর্ঘকাল সরস্বতীর সেবার দারা উপাধির সদ্ব্যবহার করুন, ইছাই আমাদের 

একান্ত কামনা । ইতি- 

ভবতারিণী সংস্কৃত বিদ্যালয় । 

নং, গোদ্কাবাগান ট্র, কলিকাতা ॥ জীজক্ষয়কুমার বন 



₹ তাখগ্ুমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। 

তৎপদং দর্শিতং যেন তশ্ৈ শ্রীগুরবে নম; 1 

গ্রেন্থকারের নিবেদন | 
মিথ্যা অভিনয়ে. মিথ্যা নাটকে যেমন আমাদের মন ব্যস্ত, মেইব্প 

ধাহিয়ের রূপ বাহিরের সৌন্দর্য ও দুঃখ কষ্ট লইয়া 'আমরা ডুবি আছি। 
আজকাল নাটক নভেল খই-মুড়কির গ্যায় লোকে সাগ্রছে গ্রহণ করে, কিন্তু 

কোন শাস্ত্রের কথ শুনিলে দশহাত পিছাইয়া মায় । ভথাপি সকলেরই 

এক একটী সময় আসে ধখন ঢঃখ-কষ্ট-ভারে নিষ্পেষিত হইয়া মানুষ 
দুঃখ কষ্ট দূর কষিন র নিমিত্ত ভগবানের মুখাপেক্সী তয় এবহ প্রার্থনা 

করে যাহাতে ডাহার দুঃখ কষ্ট অচিরে দূর তয়। দুঃগ কষ্টের ক্ষতিক 

লাঘব হইলেই সে আবাধ দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত হয়। মানুষ কি সতাসতা 

দুঃখ কষ্টের বরাবর নিবু'ন্ব জন্গ প্রার্থনা বা চেষ্টা করে? ভাচা তইলে 

সে সত্য তত শম্ুসন্ধান না|! করিয়া কামা পক্র ভগ দৌড়াদৌড়ি 

করিত লা। সষ্টিষ নির্ভার হইতেই “কিরূপে দুঃখ দূর হয়ঃ এই 

একই প্রশ্ন মানুষকে চঞ্চল করিতেছে । মহাপুরুষগণ সেই সত্যের সন্ধান 

পাইয়া আপনারা মুক্ত হইগ্সাছেন এবং 'মামাদিগের জন্যও মুক' হইবার 

পথ দেখাইয়া দিবা গিম্মাছেন। 'মামরা এত নান্ম_-এত শন্ধ ঘে, কাম্য 

ঘস্তর জনা লালায়িত হষগ়্া নৌড়াবোড়ি করি, কিন্তু যেসতা আমাদের 

দুঃখের হাত হইতে উদ্ধাব করে, তাহার গ্রাতি হাক্ষেপ করি না। 

কেহ কেহ উঠা বৃদ্ধকালের পন্য তুলিয়া রাখেন, কিন্তু কধন্ যে তিনি 
বৃদ্ধকালে উপলীত হন তাহা জানিতে পারেন না। আবার কে€ কেক 
'আপন আপন কর্ে এত বাস্ত দে সম়াভাণ বলিয়া সহ্যপাতের চেষ্টাও 
করেন না এবং সঙয়েরও কখন মুযোগ পান না। কেচ কেছু আপন 



আপন ধর্ষের দোহাই দিয়া সত্যলাভের চেষ্টা নাস্তিকের প্রয়াস বলিয়া 

উড়াইয়। দেন, সুতরাং তাহারা লৌকিক ধশ্মেই চিরকাল আবদ্ধ থাকেন। 
সত্যলাভে সকলেরই সমান আরধকার আছে। পাপী হউন বা পুণ্যবান 

হউন, দরিদ্র হউন বা ধনবান হউন, হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, 

স্্রীলোক হউন বা পুরুষ ভউন, সকলেই, চেষ্টা করিলে, আপন আপন 

অবস্থামুষায়ী, অল্পকালে বা দীর্ঘকালে, সত্যলাভ করিতে পারেন। 

সকল ধাশ্মেই সত্যলাভ করিবার পথ আছে, কিন্তু সত্য কোন ধর্ে 

আবদ্ধ নছে। যাহাতে সত্যলিগ্প, বাদ্ধি আপনর গন্তবা পথ ঠিক 

করিয়া আপনার কল্যাণসাধন করিতে পারেন, তাহাই দেখান এ 

পুস্তকের উদ্দেখ)। সত্যলাভ করিতে দেশ, কাল বা অন্ত কোনও বাধা 

থাকিতে পারে না। সুদুর অতীত হইতে মুনি-খাঁষিদিগের মুখ দিয়া 

মহাসত্য প্রতিধবনিত হইতেছে, 'তোমাদের কণ্টাণ তোমাদের হাতে, 

তোমাদের মুঢ়তা এ অঙ্ঞানতা ব্যতীত তোমাদের দুঃখ কষ্ট দুর কারবার 
অপর কোন বাধা নাই- সময় থাকিতে তোমা;দর কল্যাণ সাধন কর 

সিদ্ধ হইবে।, 

শাঙ্গীয় বিষয় লেখ। ইহাই জামার প্রথম গ্রয়াস। ইহা যে একেবারে 

নিদ্দোষ বা নিভুল ইইয়াছে তাহা বলিতে ম্পদ্ধী করি না। তবে শাস্ত্রের 

কল্যাণকারী ও সুগভীর তব যাহা আমাদের পক্ষে হিতকর ও বহুবার 
বধবেও কথন পুরাতন হয় না তাহাই এই পুস্তকে সা্নবেশিত করিয়াছ। 

যাহাতে সর্বসাধারণে শাস্বতত্ব জদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এরূপ সরলভাষায় 

লেখা যে কিরূপ দুরূহ তাহা বলা যায় না-_জানি শা এই চেষ্টায় কতদুর 

সফল হইয়াছি। আশ! করি, সহ্গদয় পাঠক-পাঠিকাগণ পুস্তকের ভ্রম 

ংশোধন করিয়! পুস্তকনিদ্িষ্ট পথে অএ্সর হইদেন। উহাই আমার 

কামন। ও তাহাদের সিদ্ধিই আমার পুরস্কার। 



॥/০ 

পরিশেষে পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী পঞ্চতীথ মহাশয় আমর প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পাুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, স্থানে স্থানে 
ত্রম সংশোধন করিয়া ষে একটা দুমিকারূপ আশীর্ববাদে ভূষিত করিয়াছেন, 
তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি--তাচার 

'আশীব্ববাদের যোগ্য হইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করব । আমার জোট 
ভ্রাতা শ্রধুক্ত বাবু উদয়কুমার দাস মহাশয়ও পাালপি আগেোাপাঙ্ধ পাঠ 
করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করাতে তীহাব উপদেশমত স্থানে স্থানে পরিবর্তন 
করি, এজন্য তাহার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ । সব্লোপরি থাহার সংস্পর্শে ও 

উপদেশে 'আমি তবজ্ঞান লাভ করি, এবং ধাহার অমুতবাণী স্থানে স্কানে 

প্রকাশ করিতে সাহশী হইয়াছি সেই মভাত্মার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া 
কাধ্যে অগ্রসর হই । পণ্ঠুও অপরকে আশ্রয় করিয়া পর্বত লঙ্ঘন করিতে 

প্রয়াম করে-_আমি ক্ষুদ্র ও অসমর্থ হইলেও তিনিষ্ট আমার ভরস|। 
অলমতি বিজ্ঞারেণ। 

১০এ, নাথ দাসের লেন, ্ | জ্ীভ্বনন্মোহন্ন কোন । 
কলিকাতা । 



বিষয়। 

দূত 

স্থখ 

জ্ঞান 

কর্ম 

ভক্তি 

উপসংহার 



তঃব। 

গঃথ যে কি তাহা সকলেই জানেন, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 

ভিপাবা হইতে রাজা পর্যপ্ত শিশু হইচে বৃদ্ধ পধ্যস্ত সকলেই দুঃখের জাশ্বাদ 
পাইগ্লাছেন। দ্রঃখ নানা রকমের) কেহ বা এক মুঠ! ভাতের জন্য দুঃখিত, 

কেহ না গাড়ী ঘোড়| চড়িতে পায় না বলিয়! চঃখিত, আবার কেছ বা সোনা 

বূপার উপর গড়াইয়াও দার! হতের নিমিত্ত দুঃখিত। কাহারও গহন! চুরি 

গেল বলিয়। ঢুঃখিত, কাহারও শাকারণে একটী পয়সা হারাইল বলিয়া 

ঢঃখিত, কাহারও আত্মায় কুট্ুম্ব দারা স্থত কাল5& ইহলোক পরিত্যাগ 

করিল বলিয়া দৃঃখিত। কেহ বা সামান্ত ক্ফোটকে কষ্ট পাইতেছে, আবার 

কেহ বা বিস্থচিকা রোগে মৃ্ুন্মাতনায় ছট, ফট. করিতেছে। ঢ:থের বর্ণনা 

করিয়! শেষ কর! যায় না, কারণ, দুঃখের সংখ্যার সীমা নাই । আরধ্র্যখবিগণ 

সকল দুঃখকে তিন ভাগে বিভক করিয়াছেন_বেমন আধাঃমুক, আধি- 

ভৌতিক ও আধিদৈবিক । আধাগ্িক চঃখ ঢু রকমের, মথা শারীরিক ও 

মানসিক। পুর্বাকণিত ৪ঃখগুলি প্রায় ইহার 'অস্থগিত'। যা] আমারুত 

নহে বা আমার ইচ্ছায় উৎপন্ন হয় নাই, এবং অন্ত কোন প্রাণী হঈতে উৎপর 

তাহাকে আধিভৌতিক ছঃখ কছে; যেমন পণে মাইতে যাতে হঠাৎ 



২ আত্োন্নতি | 

কীট-পত্ঙ্গ বা বন্যজন্ত ,একজনকে দংশন করিল। যাহা পৃথিবী হতে 

উৎপন্প হয় নাই, যে দুঃখ দৈবকৃত তাহাকে আধিটৈবিক ছুঃদ কহে 

যেমন একজন নিশ্চিন্তে আপন'ঘরে আপন পুভ্রকন্তার সহিত সুখে 

কালযাপন করিতেছে, হঠাৎ প্রাচীর ভেদ করিয়া কড়, কড় শব্দে 

বজ্লাধাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। 

এই সকল দুঃখের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাহার না ইচ্ছা যায় যে দুঃখের 

হাত হইতে নিষ্ৃতি লাভ করি। রোগের যেমন পুস্তক, ডাক্তার বা খষধ 

আছে, দুঃখেরও সেইরূপ শান্ত, চিকিৎসক ও ঢুংখ*নিরাকরণের উপায় আছে । 

এবং চিকিৎসকের মধ্যে যেমন হাতুড়ে হইতে বিচক্ষণ ডাক্তার আছে তেমনি 

দুঃখ দুর করিবার জন্য সাধারণ বাক্তি ও মুনিগণেরও নানামত আছে। 

কেহ কেহ ৰলেন আধ্যাত্মিক বা শারীরিক দ্রুঃখ ওঁষধ খাইলেই সারে, 

আধিভৌতিক দুঃখ নিঞ্জনে বাস করিলে সারে এবং আধিদৈবিক দুঃখ 

মাছুলী প্রভৃতি ধারণ করিলে সারে; কিস্তু সে সারাত চিরস্থায়ী হয় না। 

তাহ্থার উত্তরে তাহারা বলেন যে, ক্ষুধা, তৃষণ। যেমন নিত্য নিতা আহার 

ও পানের দ্বারা দুর হয়, সেক্টরূপ নিত পাথিব সুখকর বিষয়ের উপতোগ 

দ্বারাই দ্ঃখ নিবুন্তি হয়। কিন্তু এইরূপ দুঃখ নির্ৃতিও চিরকালের 

নিমিত্ত স্থায়ী হয় না। মৃততই কেন বিষয় সম্পদ লাভ হউক না, কেহ 

কখনও এইবপ উপায়ে রোগ, শোক, জরা, মরণ হইতে নিষ্কৃতি পায়না। 

এই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ একেবারে উপশম হওয়ার 

নাম পরমপুরুযার্থ (*) ইহার জনা মহামতি নারদ প্রতৃতি আর্ধা 

_...৯ ৯১ ভিত ০০2০ ১৮ শাশীকীিিশিটি পাটি ২ শীশািশস্টীশশীটিতি পিসি ২0০ পি 

«অথ ভ্রিবিধছুঃখ্যাত্ান্তনিবৃত্তিরতান্তু পুরুষার্থ। 

সাংখা প্রথম শত? 



ছুখ। ৩ 

ধষিগণ ও বুদ্ধদেব প্রভৃতি তাগিগণ আপনাদিগের সমস্ত বিষয় বৈভব 

জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর অভ্যাসবলে ইহলোকেই দঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করিয়াছেন এবং যাহাতে আপামর সর্বসাধারণ দুঃখ কষ্ট হইতে 

পরিভ্রাণ পায়, তাহার উপায় দেখাইয়! গিয়াছেন। 

আামর| প্রথমে আধ্যাত্মিক ঢুঃখের বিষয়ে দু'চারিটী কথ! বলিব। 

াধাত্িক ঢঃখ দ্বিবিধ ; শারীরিক ও মানসিক | তম্মধো শারীরিক দুঃখ 

লইয়া অধিকাংশ লোক ন্যস্ত । শরীর ন্যাধির মন্দির শরীরে একট! ন। 

একটা বাধি লাগিয়া আছে, তাহার উপর মানসিক দুঃখ অহরতঃ উহ্াফে 
'নাড়াইয়া বেড়ায়। শরীরের সভিত মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ) শরীরের 

কৃষ্টি না হইলে মনের সুপ্তি হয় না, মনের স্ফুৃঠি না হইলে শরীরের পু 
হয় না। সংসারে বাধি নাই, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই-- 

সামান্য ক্ষোটক হইতে নিস্থচিকা মহামারী পর্যান্ত মানবের চিরসহ্চর-_ 
কোথায়ও ইহার অভান নাই। ইহ! দরিদ্রের গুছে যেরূপ, ধনবানের 

গৃচেও সেইকপ আশ্রয় গ্রশ্ণ করে। রোগ যেমন নানারূপ, রোগের 

চিকিংসাও নানারূপ, যেমন এলাহপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইউনিপ্যাধি, 

কবিরাজি, হাকিমি ইতাদি । সকল চিকিংসাতেই উষধ বিভিন্ন হইতে 

পারে, কিন্তু পথা বা অনানা নিয়ম প্রায় একরপ । কেবল খনধ খাইলেই 

বাগ সারে না, পথা ও অন্যান্য নিয়ম আরোগে।র বিশেষ সহায়তা করে। 

আমরা উষধ খাইতে কাহাকে নিষেধ করি না, উষধ নাতীত, শাস্খ্রীয 

মৃত রোগ দূর করিবার আরও যে অন্য উপায় আছে তা দেখান 

আমাদের উদদেব্ঠে। 

সুষ্থ শরীর কাহাকে বলে? যে শরীরে ব্যাধি নাই বা শরীর পালনে বা 

জীবন ইচ্ছামত চালিত করিবার কোন বাধা নাই । কখনও আমার হাত 

অবশ হইতেছে কখনও প1 অবশ হইতেছে, চক্ষুঃ দৃষ্টিহীন হইতেছে, কর্ণ 



৪ আত্বোন্নতি। 

বধির হইতেছে, কখনও মন সমাক্ বুঝিতে পারিতেছে না,--এ সকলই 

বাধির লক্ষণ। আমাদের শরীর একটা কারখানার মত। একই ইঞ্জিনে যেমন 

কারখানার নানারূপ যন্ত্র বা কল চালিত হয়, কোন একটা কল খারাপ 

হইলেও যেমন কারখানার অন্যান্য কল চলিতে থাকে, তেমনি আমাদের 

শরীরে একটা হাত বাঁ একটা পা অবশ হইলেও, প্রাণ থাকিলে। অন্যানা 

অঙ্গ-প্রতাঙ্গ সকল কাজ করিতে থাকে । কোন একটা কলে টিল ফেলিয়া 

দেখ, ইঞ্জিন চলিলেও তঁ কলটা বন্ধ হইয়! যায়, আবার টিল সরাইয়া লইলে 

কলটা আপনি চলিতে থাকে । সেইরূপ এই শরীর বে সকল নিয়মে 

চলিতেছে তাহাতে কোনরূপ বাধ! দিলেই ব্যাধি উৎপর তয়, আবার 

নিয়মমত চলিলে এবং বাধা দূর হইলে ব্যাধি দৃর্ধ হইবে। 
ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে বা তগবানের কোন কার্যে বাধা দান 

করিলে, তাহার ফল ডঃখ্ভাগ করিতে হহবে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় 

হউক, আমরা সমর সময় ভগবানের আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়! দুঃখ ভোগ 

করি। গ্রীম্মকালের প্রচণ্ড রৌত্রে দেমন আমরা ঘরে আলোক-রশ্রি 

আসিতে না! দিবার জনা গ্রহের দুয়ার রুদ্ধ করি, সেইরূপ. যাহা অনিতা, 

যাঙ্থা অচেতন, যাহা আমাদের ঢুঃথে লইয়া যায় তাহার জনা আমরা 

সচ্চদানন্দের আগমনে বাধার ন্যায় হদয়-ঢুয়ার রুদ্ধ করি। আবার দেখ, 

ঝরপার জল কেমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। এই ঝরণাব কুল বে সকল পুষ্করণী 

পূর্ণ করিয়া ধাবিত হয় সেই সকল পু্করণীর ভুলও স্বচ্ছ ও নিম্ীল। এক্ষণে 

ঝরণার ঞল কোনরপে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যদি এ পুষ্করণী দিয়া ন1 যায় তাহা 

হইলে সেই পুষ্করণীর জল যেরূপ শুকাইয়! যায় ও ঢর্গন্ধ হয়, সেইরূপ সর্ব 

জীবের অন্তর বাইয়া যে অসীম অকলম্ক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, 

যে সকল প্রাণী সেই স্রোতে অবগাহন করে, তাহার! উী আনন্দের স্বরূপ 

উপভোগ করে এবং ষাঙছারা আপনাদ্দিগের অস্ত্র রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহারা 



ছুঃখ। ৫ 

সেআনন্দের আশ্বাদ না পাইয়া নানাজপ দুঃখ ভোগ ফয়ে। এই অসীম 

কারণ যেমন কখনও অনাবিল বা অপরিষ্কার হয় না, সেইরূপ জীবাত্মা! 

আপনাকে মলিন না করিলে কখনও মলিনত্ব প্রাপ্ত হয» না। আসক্তি- 

শূল্যাতাই যখন ভগবানের স্বরূপ--তখন আসক্তি পোষণ করিলে হৃদয়-ছুয়ায় 

রুদ্ধ করা হয় নাকি? বিজ্ঞানে এক্ষণে এইরূপ প্রমাণিত হইতেছে যে, 

প্রতোক আসন্তিই শরীরে একটা না একটা ধোগ আনগ্পন করে। রাগ, 

ভিংসা, ঘা হইতে যে সফল রোগ উৎপয্ন তম তাহার কারণ পরীক্ষা 

করিতে গিয়া একজন বৈজ্ঞানিক দেঁখিয্লাছেন, (নিভিন্ন আসক্ত কিরূপে 

শরীরের পুষ্টিকারী রসগুলিকে বিভিন্নরূপে বিকৃত করে । তিনি একটা উত্তগ্ 

গৃহে নানাপ্রকতির লোফ সংগ্রন্ত করিঘা গৃহে পরেশ করিতে বলেনন। 

কিয়ংক্ষণ পরে প্রতোকের শরীরে যে ঘশ্মবিগ্গু দেখা যাদ্র তাহান্স এক এক 

ফোট! লইয়া, কে কিরূপ প্রকাতির লোক বলিয়া দিলে, আগন্তৃকের! অতীৰ 

আশ্চধা হইয়া যান।*্* যে সফল রস আমাদের শরীর পুষ্টি কলে, রাগ, 

তিংসা, ত্বেঘ প্রি আনক্তি সকল এ রসগুলিফে বিষাক রিপা দেয় এবং 

ডাহাতে রসগুলি শরীরের পুষ্টি নাধন না করিয়া ক্ষয় সাধম করিতে 

থাকে । এরপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে ননী তাহার তগ্চপোষা শিশুকে 

দ্প্ধ পান করাতে করাইডে ধাগে উত্তেজিত হইঘা উঠিলে এ শিশু 

একঘণ্টার মধ্যে গ্রাণত্যাগ করে, রাগে জননীব দ্ধ এতই নিষাক্ত তই 

ষায়। আবার দুঃখ ও দীর্ঘকালস্থাধী তিংলা মানুষকে 'মনেক সময় পাগল 

করিম্াছে। নীচাসক্তি যেরূপ শরীয়ের রস বিকৃত করিয়া শত্মীরে রোগ 

আনয়ন করে, ভালবামা, সন্তোষ প্রড়তি উচ্চানক্তি সেইবপ দূষিত 

রসগুলির দোষ ফাটাইয়া দেয় এবং শরীর পুষ্ করে। 

[0 (01106 101) 076 11761)169, 



৬ আত্বেম্নতি। 

ভয় ও দুশ্চিন্তা যেরূপ শরীরের অপকার করে, আশা ও সন্তোষ 

সেইরূপ শরীর হ্টতে রোগ দূর করে ও শরীর পুষ্ট করে। অনেক সময় 

দেখা যায়, চিকিৎসক রোগীকে দেখিতে গেলেন, অস্থথ সারিবে বা সারিয়া 

গিয়াছে বলিয়! কোন গুঁষধ না দিয়াই চলিয়া গেলেন, রোগীও সঙ্গে সঙ্গ 

নীরোগ হইয়। উঠে। আশা এইরূপ অনেক সময় রোগ দূর করিতে সমর্থ 

হয়। ভারতবর্ষের পথে ঘাঠে সাধুপুরুষের অনেক সময় রোগীর গায়ে 

হাত বুলাইয়া রোগ দূর করেন, তাহা কি আশা বা বিশ্বাসের গুণে নহে? 

বীশুধুষ্ট৪ অনেক লোকের ব্যাধি দূর করিয়াছিলেন কিন্ত প্রায়ই তিনি 

রোগীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুমি বিশ্বাম কর কি?” রোণী বিশ্বাস 

করিলে তিনি রোগীর শরীরে যে সকল পুষ্টিকারী রস আছে তাহা 

জাগাইবার চেষ্টা করিতেন মাত্র, ইহাতে রোগীর সাহায্যের 'আবশ্তক। রোগী 

বিশ্বাস করিলে সহজেই রোগমুক্ত হয়। তারকেশ্বরে হত্ত দেওয়াতে ভুরি 

ভুরি ব্যাধিমুক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। রোগী অহোরাতর ভগবানকে 

ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে ভগবান তাহার রোগ দূর করিবেন। এই 

বিশ্বাসে ও ভগবানের করুণায় সে শীঘ রোগমুক্ত হয়। 

ভয় যে কেবল শরীরের অপকার করে তাহা নহে, ভয় ভয়ের বস্তুকে 

ডাকিয়৷ আনে। শাস্্কারেরা বলেন-_স্বজাতীয় বস্ স্বজাতীয়ের উত্তেজক, 

উদ্দীপক ও পরিপূরক |* তয় যেমন ভয়কে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভালবাসা 

ভালবাসাকে আকধণ করে, রোগ বোগকে আকর্ষণ করে, স্বাস্থ স্বাস্থযাকে 

আকর্ষণ করে। শান্তলোকের কাছে যাও, শাস্তি পাইবে, দুঃখ-চিন্তা- 

ভারাক্রান্ত লোকের কাছে যাও, হুঃখ-চিন্তার ভাগী হইবে । একই 

পসপপীপিিপী টিপি এ পতি এক ০ শীত শিশিিশিশি শটিটাাতলশ ০ শাঁশিাীিশটি শিতিশিি শিট শিিশীীশি শশী শি পশীপিগশ ও ০ 

840: 96090651106, 
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ধ্ব আবার বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী লোককে স্বখী ও ছুঃখী করে। 

মহামহোপাধ্যায় বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন-.-““রূপযৌবনসম্পন্না একই স্ত্রী 
স্বামীকে সখী করে এবং সেই সমম সপত্বীকে ছুঃখিনী করে এবং অনাঞ্ষে 
মুগ্ধ করে, কারণ তাহাদের মন ও মানসিক অবস্থ। ভিন্ন ভিন্ন 1৮ ইছা 

হইতে বুঝা যায়, কোন বস্তু নিগুণ হষ্টলেও, আমাদের মন যে ভাব পোষণ 

করে তাহাই ডাকিয়া আনে । আমরা যাহা তয় করি তাকাই আমাদের 

শবীরে নিমন্ত্রণ করি; আমর| যে রোগকে হয় করিব তাহাই 'আমাদের 

শরীরে উপস্থিত হবে । ভয় যেমন ভয়ের বস্তকে আকর্ণণ করে, সেইরূপ 

চিষ্তা আপনার রূপানুখায়ী চিন্তাকে আকর্ণণ করে। ভয়েই ভাবনা কর বা 

স্বেক্ষায় ডাষনা কর, যেমন ভাবিবে তেমনই হইবে । আরম্ট্রল! কীচ- 

পোকাকে ভয়ানক উয় করে; যাচার! কাচপোকাকে ভানঘরত ভাব, 

হারা ই দিয় ভাবিতে ভাবিতে কাচপোকা হষ্টয়া ধায়। মাগ্ুষ যে 

বাধির ভয়ে বাধি-চিন্তায় এ নাধি আকর্ষণ করিবে তাহাতে আর কআশ্চধা 

কি? এ বষয়ে প্লেগের একটি গল্প আছে। একদা! প্লেগের সহিত একটি 

সাধুর দেখ! ভইলে সাধু জিজ্ঞাসা করেন_-“তুমি কোথায় যাষটাতেঘ্ব ?” 

প্রেগ উত্তর করিল, 7৫০০০ লোকের মাবশ্যক নলিঘা বোগনাদ যাইাতেছি।” 

প্রেগ প্রতযাগমন করিবার সময় এ সাধুর সিত পূনরায় দেখা হষ্টলে সাধু 

জিজ্ঞানা করিলেন, "তুমি ৫০০* লোক লইনে বূলিঘাছিলে, ৫০০০০ সঙ্গে 

কেন ?” প্লেগ উত্তর করিল,_-''মামি ৫*** লোকই লঈয়াছি, অবশিষ্ট 

লোক ভয়ে আমার সহিত আসিয়াছে 1৮ রোগের কথা ছানিয়! আমর! 

কথনগ নীরোগ হইতে পারি মা। কুচিন্তা কুচিস্থার জন্মদাতা, সুচিস্তা 

হুচিস্থার জন্মাতাঁ। তুমি যাহার সঙ্গী, শরীর ও মন ভাঠাক্স সঙ্গী হইবে। 
ছনে কেন ভাবনা-তুমি ঈশ্বরের স্বরূপ; ভগবান ওযরূপ মঙ্গলময় তুঘিও 

সেইরূপ মঙ্গলময় ; ভগবানের ইচ্ছায় যেরূপ সকলি সম্ভব, তোমার ইচ্ছায়ও 



৮ আত্বোন্নতি | 

তেমনি সকলি সম্ভব । মনকে নিশ্চিন্ত কর এবং নিজ্জনে এই চিন্তা কর ষে, 

আমিও তগবানের স্বরূপ, সচ্চিদানন্দ আমার স্বভাব, সচ্চিদানন্দ আত্মার 

কোন অন্ধ থাকিতে পারে না। এইরূপ বার বার চিন্তা করিলেই 

রোগী অচিরে নীরোগ হইবে । ওঁষধ বাধা দূর করিতে পারে, এই পর্যন্ত, 
কিন্ত মন বরাবরের জন্য রোগমুক্ত করে। মনই শরীরকে উন্নত করে, 

মন সুস্থ হইলেই শরীর সুস্থ হয়। 



স্খ। 

স্ুথ কাহাকে বলে? যে যাহা চায় তাহাই পাইলে কি সেস্থুখী 

হইবে গ তান হইলে বে ধনপ্রার্থী সেধন পাইলে স্থথী হয় না কেন? 

যে যশঃপ্রার্থী সে যশ গাইলে সুখী হয় নাকেন? যে পুত্রচায়, সে পুত্র 

পাইলে সুখী হমু না! কেন? মাহার যাহা নাই, সে ভাবে সে সে বস্ত 

পাইলে সী হইবে । সকলেই স্তখের অনেষণে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, 

কিন্তু দুঃখ সকলের পিছু পিছু চুটিতেছে । সুখ যে কোন্টা, স্থুথ যে 

কত রকমের তাহা কেহ ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। কেহ ভাবে অর্থই 

ম্বথের 'মাকর, কেহ ভাবে ধর্মআবার কেহ ভাবে হুন্দরী রমণী 

পাইলেই সখী হইবে। সুখ যতই 'আপাতমনোরম হউক, ঢঃখের চাত 

এড়াতে ন! পারিলে প্ররূত সুথ নাই। দুঃখের অতান্ত-নিবৃত্তি অর্থাৎ 

যগন দ্ুঃৰ আর আদৌ "গাসিবে না, তাহাই পুরুযার্ঘ তাহাই সুখ । 

সাধারণে যাহাকে শ্খ বলে হাভার সীমা কোথায় ? আমাদের স্বভাব-- 

আমরা ঘাত। না পারি, তাত! করিতে কেহ সঙ্গম হইলে, তাঙাদের দেবতা 

মনে করি। তাহারা যে প্রাকৃতিক নিয়ম সাহায্যে আমাদের অপেক্ষা 

অধিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছে তাহ! ভাবিয়া দেখি ন। আমরা জলের 

উপর দাড়াইয়! ডুবিয়া যাইন বুঝিঘ়া, বদি কেহ জলের উপর ঠাটিয়া যাইতেছি 

বলে? তাহা বিশ্বাস করি না বা ভাঙাকে দেবতা আখা দের । সেইজপ 

যদি কাহাকেও শূন্তে অবস্থান করিতে দেখি, তাহাও আশ্চর্য বলিষা বোধ 

হয়। ভান্ুমতীর ভোজবাজী বোধ করি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। 



১০ আরত্বোনতি | 

একজন লোক শরীরের মধ্যে বাযু পুরিয়া শরীর লঘু করিল এবং একটি 
শদণ্ডের উপর বিলে, তাহার চেলা আস্তে আস্তে এ বংশর্দগুটী সরাইয়া 

ইল, তখন বাজ্ীকর শূন্যে অবস্থান করিতে লাগিল । একই উপায়ে 

চারিজন লোক একটী কাপড়ের চারিটী খুট ধরিলে, বাজীকর অনায়াসে 
এ কাপড়ের উপর দিয়া াটিয়! যায়। ইহার! যে জলের উপর দিয়া হাটিয়া 

যাইতে পারে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে । মহষি বশিষ্ঠদেব বলেন, সকল 

বিষয়েই যত্বের আতিশয্য থাকিলে সর্বদা___সর্বাত্র-_সকল প্রকার অভিলফিতই 

সফল হইয়। থাকে ।* মানুষ তগবান্কে ধ্যান করিতে করিতে কঠোর 

অধ্যবসায়ে এককালে ভগবানের অসীম ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। 

সাধারণ লোকের মতে যে ম্ৃথ তাহার বাধা কোথায়? প্রায় শুনিতে 

পাওয়া যায়, বাহা-প্রকৃতির সহিত মানুষের সন্বন্ধ থাকাতে প্রকৃতি অনুসারে 

মানুষের স্বভাব গঠিত হয়। আপনার ছেলে খারাপ হইলে অনেকে পাড়া- 

পড়শীর দোষ দেয়, ইহা একেবারেই ভূল। প্রকৃতির সহিত বাহাসম্বন্ধ 

মানুষের দর্পণস্বরূপ | 1 আপনি খারাপ হইলে মানুষ বাহা-গ্রকৃতি হইতে 

থারাপ জিনিষ বাছিয়! লয়, ভাল হইলে ভালই বাছিয়া লইবে। কারণ 

প্রকৃতি ভাল মন্দ উভয় লইয়াই গঠিত। মানুষ আপনি উন্নত হইলে বাহ 

প্রকৃতিকে সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে । আপন গুণে প্রাকৃতিক অবস্থার 

এরূপ পরিবর্তন কর! যায় যে, সেই প্রকৃতি তাহার ভৃত্যন্বর্ূপ যখন যে 

কাজ বলিবে তাহাই করিবে। আরও একরূপ বাধার কথা শুনিতে 

পাওয়া যায়। লোকে বলে যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা । বাপ-ঠাকুরদাদার 

০০০-১৯৯১০২ এ ১ িশীগাশী্গিশিশীীশিশীরিি ০০৯০ ২৯ ই লহ - শপাপপিশাশাশিঁ শা শিপশাপিস্সপিতা শপ 

* যোগবাশিষ্ট_-৪৩২। 
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হথ। ১১ 

দোষ 'যন বংশপরম্পরায় বিদ্যমান থাকে । আমরা যদি চিন্ত। করি এসকল 

দোষ শোধরাইবার নয় তাহা হইলে উহ! কখনও শোধরাইবে না। আবার 
যদি ঠিস্তা করি আমাদের স্বরূপ কি এবং আমর! ইচ্ছা করিলে অসীম 

ক্ষমতা লাভ করিতে পারি, তাহ! হইলে ধীরে ধীরে বংশান্ুগত দোষগুলি 

কাটিয়া যায়। আমরা যেমন বাপ-ঠাকুরদাদার দোষের উত্তরাধিকান্ী, 
সেইরূপ বাপ-ঠাকুরদাদা যে সব্বগুণবান্ ভগবান হইতে উৎপন্ন তাহারও 

গুণের উত্তরাধিকারী ।* তবে আমর! সেই ভগবানের ক্ষমতা লাভ 

করিতে পারিব না কেন? 

কেহ কেহ বলেন, মানুষের চেষ্টা বিফল, যাহা হইবার তাহা হইবেই-- 

দৈব কখনও বিফল হয় না। এই দলের মধ্যও নেপোলিয়ান বোনাপার্টর 

তায় গুটিকতক লোক আছেন, ধাহারা এই বিশ্বাসে নির্ভয়হদয়ে অসম- 
সাহসিক কার্ধ্য করেন? কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতীব বিরল। অধিকাংশ 

লোক আলঙ্ত ভালবাসে বলিয়া ইহ। ভাণ করে মাত্র । মহুধি বশিষ্ঠদেব 

বলেন, “দৈব মন্দমতি মূঢ়গণের কল্পিত, _গ্ররুতপক্ষে তাহ অলীক,.....* 

যে দুর্মতি মুটপ্যক্তি অনুমানসিক্ধ দৈব মানিয়া থাকে তাহার, অগ্নিতেও 

দৈবাৎ দগ্ধ হইবে না, এই স্থির করিয়া, অগ্রিতে পড়া উচিত।” আমর! যদি 

দৈববলে দিনকতক বাচিয় থাকি, তাহা হইলে এ দিনকতক না থাইলেও 

চলে, উপার্জন না! করিলেও চলে। দৈববাদীর! মথনই কার্যের কোন 

কারণ দেখিতে পায় না তখনিই বিয়া উঠে নিয়তি কেন বাধতে? । 

৮... ০০ পাপ পপপ্পাশা- শী 00702 0 5 ততিত পিতা পতি তসপ 
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১২ আস্ত্বোন্নতি। 

'আবার ধাহার! পুরুষকার মানেন গ্ঠাহারা' বলেন, সকলেই আপন আপন 

কশ্মফল ভোগ করে। যেমন কর্ম তেমনি ফল) স্থতরাং মানুষ যেমন কন 

করিবে তেমনি ফলতোগ করিবে । নিয়তি বলিয়া কিনুঈ নাই। কার্ধ্য 

কারণ সম্বন্ধ মানিলে দৈব ও পুরুষকারের বিবাদ সঙজে মীমাংসা হইয়া ধায় 
এবং উহাই সর্ধোত্রৃষ্ট মত। মানুষ কারণ বাছিয়া লয় এবং যেরূপ ইচ্ছ। 
কারণ বাছিতে পারে। ইহাই পুরুষকার। কিস্মানুষ যে কন্ম করে 
সেই কারণের ফল যে কার্ধ্যফল হয় তাহা বদলাঈতে পারে না, তাহা ভোগ 

করিতে হইবেই, এ জনে না হয় জন্মাজন্মান্থরে ভোগ করিতে হইবে। 

ইহাই দৈব-ইহাই নিয়তি। যে পর্যন্ত মানুষ ইচ্ছানুযায়ী কারণ মনোনীত 

করে ততক্ষণ সে পুরুষকার 'অবলপ্বন করে এবং কারণ কার্ে পরিণত্ত 

হইলেই মানুষ দৈবের অধীন হইয়া ধায়, কারণ, ইচ্ছঠাস্বত্েও সে ফলভোগ 

বা নিয়তির হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। এই মহাসত্া স্বীকার করিলে 

মানুষের আর কোন ধেদ থাকে না; মানুষ শক্রকেও ভালবাসিতে পারে, 

অসহনীয় দুঃখ সহ করিতে পারে । সে তখন বোঝে, তাহার কর্মফল 

তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে, তাহার শত্রু তাহার আপন কম্ম হইতেই 

উৎপন্ন হইয়াছে । সে যে বাজারে ধার করিয়াছে, তাহা যতক্ষণ না শোধ 
হয় ততক্ষণ তাহাকে ফলভোগ করিতে হইবে। 

এক্ষণে সুখের উপায় কি? স্থখতোগেও বিষয়-বামনা তৃপ না হইয়া 

এ বাসন। দিন দিন বদ্ধিত হয়। 

ন জাতু কাম: কামানাং উপভোগেন শামাতি 

হবিষ কৃষ্ণবন্তে ব তুয় এবাতিপধতে | 

( ধহাভারত, আ ৭৫), 

অর্থাৎ সুখের উপভোগে বিধয়-বাসনার তৃপ্বি না হইয়। হবন-দ্রবোর দ্বার! 
অগ্নির ভ্ভায় বিষয়ের উপভোগে বিষয়-বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়। এই স্থখের 



হখ। ১৩ 

পূর্ণত কখনও হয় না, স্বতরাং জগতের প্রতোক লোক মনে করে “আর 

দুঃখী । এজন তৃষ্ণা বা বাসনার সম্পূণ নিবৃত্তি ব্যতীত সঙ্ভা ও নিতা 
ল্বখ গাভ হইতে পাষেনা। ইহ] সর্বশান্থ-সম্মত। 

বাসনা মানসিক ধন্শ। আমরা চক্ষে. যাহা দেখি বা কর্ণে যাহ শ্রনি 

তাহার স্ুধান্ুভূতি শেষে মনের উপর নির্ভর করে। মহাভারতে উক্ত 

চইয়াছে, “চক্ষু; পণ্ঠতি বূপানি মনস| ন তু চক্ষুমা”* অর্থাৎ দেখিবার কান 

কেবল চোখের দ্বারা হয় না, তাহাতে মনের সাহাযা আবশ্যক হয়। 

'অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের সুখ দিয় একজন পরিচিত 

লোক চলিয়া গেল কিন্কু আমর! 'মশ্থমনহ্ন থাকাতে তাহাকে দোখতে 

পাইপাম না। এইরূপ "মগ্ঠমনন্থ গাক1ত সমস্ন সময় ঘরের মাধ্য ঢং্টং 

করিয়া ঘড়ী বাঙিমা গেল অথচ 'মআামর| শুনিতে পাষ্ট না| আরতি বলেন ২ 

অন্যন্রমনা অভূবং নাদশনং 

অনাত্রমন! অ্নুবং নাশ্রৌষং। 

(পচদারণাক ১-৫-৩) 

'মর্থাং আমার মন "সনামনগ্ক হওয়াত দেখিতে পাই নাই, আমার মন 

গনামনন্ব বলিমা শ্রনাত পাই নাই। ম্রাং মনকে সংঘত করিলে সুখ 

দুঃখের অন্ুভন৪ সংঘ করা বায়। তাই মনু স্থহুঃণের এষ্ইন্প লক্ষণ 

বলিয়াছেন £- 

সর্ব পরবশ* ছখং সর্ব আশ্ুলশং মুখ |? 

এক্জদ নিষ্ভাং সমাসেন লঙ্ষণং নবপ়ঃখয়ো 2 | 

( মন্ ৪--+১৬০ ) 

অর্থাৎ মাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আপনার আরম 

* মহাভারত শা ৩১৯। 



১৪ আত্বোন্নতি | 

তাহাই স্ুখ--ইহাই সুখছুঃথের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। মনোজয় করিতে 

পারিলেই সকল স্থুথ আয়ন্ত করা যায়, ইছার জন্য সমন্ত কর্ম ত্যাগ 

করিবার কোন কারণ নাই। বশিষ্ঠদেব ভগবান রামচন্ত্রকে এইরূপ 

উপদেশ দিতেছেন £--ধাহার। চিত্ত বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তাহারা 

একমাত্র স্বীয় নগরীর অধিপতি হইয়া যাদৃশ সখ প্রাপ্ত হন, মৃণ্নয় বিশাল 

পুরীস্থিত রাজাগণ তাদৃশ স্থুবী হইতে পারেন না 1-"-*"*মনোজয় ত আর 

কিছুই নহে, কেবল স্ব স্ব ভাবে অর্থাৎ পূর্ণব্রন্মপ্বর্ূপে অবস্থিতি মাত্স।” 
আমাদের আধ্য ্রষিগণ কিরূপে মন জয় কর! যায় এবিষয়ে যে জ্ঞান, কর্ম 

ও ভক্তি এই তিনটা পথ দেখাইয়। গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বিবৃত্ত করিব। 



জ্ঞান। 
জ্ঞানের মধ্যে আমাদের আলোচা বিষয় আত্মজ্ঞান। আত্মা ৰা 

ভগবানের সন্ধে জ্ঞানকে আত্মজ্ছান বলে। আমি কে। কোথা হইতে 

আসিতেছি, কোথায় যাইব, ভগবান্ কে, কি করিলে তাহাকে পাওয়া বায়, 

কিরূপে দুঃখকষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, এই সকল প্রশ্নের জবাব 

একই পথে লইয়া যায়। যুগ-যুগাস্তর পূর্বে এ প্রশ্ন যখন মানুষকে চঞ্চল 

করে, তখন তীহারা উহার মীমাংসার জন্য সর্বন্থ তাগ কছিযু!, 

'আপনার্দিগের মনকে শান্ত করিয়৷ সেই জবাবের প্রতীক্ষা করেন। তখন যে 

সকল অশরীরী বাণী ধ্বনিত হইয়া তাহাদের সর্বসংশয় ছেদন করে তাহাই 

চিন্দশান্ত্রের শ্রুতি নামে খাত এবং গুরু শিষা স্ন্ধ দিয়া এখনও পুস্তকে 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং শুনিতে পাওয়া! যায়। ভগণান্কে বা তাহার ক্রিয়া- 
কলপের শৃঙ্ঘলানদ্ধ নিয়ম যতই জানিতে পার! যায়, ততই তাহার প্রতি 

আসক্তি আসে। মানুষ জন্মিতেছে, মরিতেছে, দিনের পর রাত্রি হইতেছে, 

ইহাও ভাহারই নিয়ম | হর্যা আলোক দান করিতেছে, যানতীয় বস্ত্রকে 

নানাবিধ রঙ্গে চিত্রিত করিতেছে, আবার সেই হর্যাই পৃথিনী, চক্র প্রভৃতি 

গ্রহ-উপগ্রহাদি লইয়! অনস্তব্যোমে নিয়মিত পথে ঘুরিতেছে, ইচাও তাহার 

নিয়ম। কৃুর্ষেযর ন্যায় কত নক্ষত্র, কেহ বড়, কেহ ছোট, সধ্যের ন্যায় গ্রক- 

উপগ্রহ লইয়া নিয়মিত পথে ঘুরিতেছে অথচ কাহারও সহিত কাহারও 

সংঘর্ষ হয় না, ইছাও তাহার নিয়ম । ঢইখানি রেলগাড়ী যাহাতে কলিসন্ 
না হয়, তাছার জনা মানুষকে কত মাথা ঘামাইতে হয়, কত লোক রাখিতে 

হয়, কত অর্থবযয় করিতে হয়, কিন্ত এই আনস্ত ব্যোমে যে কোটা কোটা 



১৬ আত্বোন্নতি। 

গ্রহ-নক্ষত্র বিছ্যুদ্ধেগে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে, ইহাদের .জন্য 

কাহাকেও 'ভাবিতে হয় নাই কি? ভগবান আছেন তাহা কাহাকেও 

বুঝাইতে হয় না| জানিবার আবশ্যক--কি করিয়া দুঃখের হাত হইতে 

'উত্তীর্ণ হওয়া যায়-_-কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায় অর্থাৎ ভগবানের 

নিয়ম ও ভগবান-লাতের উপায়। তাহাও তিনি মুনি-খধষিদিগের মুখ দিয় 

বহুকাল হইতে বলিয়া! আদিতেছেন। এক্ষণে দ্ুই একটী নিয়ম একে 

একে আলোচনা করা যাক। 

কাধ্য-কারণ সম্বন্ধ । 

যেমন কন্ম তেমনি ফল_একথা 'আবাল বৃদ্ধ-বনিত1 সকলেরই মুখে 

গুনিতে পাওয়া যায়, কিন্কু প্রকৃতপক্ষে কেহ এ নিয়ম মানিয়া চলে না। 

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় প্রতাক্ষ দেখে বলিয়া আগুনে কে 

হাত দেয় না। যেকাধ্য প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার জন্য কেহ জক্ষেপ 

করে না। এ জীবন ঢু'রিনের বৈত নয় বলিয়া যে কামনা! পূরণের 

জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় সে, তাহার আকাঙ্ষা ভযম্পূর্ণ খাকতেই, ইহলোক 
ত্যাগ করে। ভগবানকে বা ভগবানের নিয়ম মানিলে কেহই এরূপ 

ব্যভিচারী জীবন লইয় তৃপ্ত হইতে পারে না। কাধ্য করিণেই তাহার 

ফলভোগ করিতে হইবে । কারণ বিনা কাধ থাকিতে পারে না। 

ধবিগণ বলিয় গিয়াছেন। “কারণেন বিনা কাধ্যং ন কধা১ন বিদ)তে | * 

আলোকের ছায়ার ন্যায় কাখ্য কারণের সাথে সাথে ঘুরিতে থাকে। 

কাধ্য করিলে তাঙ্থার ফল অবশ্থান্তাবী, তাহা আজ ন! হয় দুদিন পরে প্রকাশ 

হয়। অনাদি ভগবানের সহিত তুলনায় আমাদের জীবন কতটুকু_ক্ষণিক 
- পপ পপ তপতি পপি 4 শী শািশিতাতা 

ক যোগশিখ উপনিষৎ। 



ভান । ১৭ 

'আল-বুদ্বুদের স্তায় উৎপন্ন হইয়া লোপ পায়। আমরা এ জীবনে প্রত্যক্ষ 
ফল দেণতে পাই ন| বলিয়া! কি কারণের ফল শ্বীকার করিতে পারি? 
কেহ ত কল লোককে মরিতে দেখেনি, তবে কি করিয়া বলে সকল 
মানুষ মরিবে? 'ামরা যখন দেখি রাম মরিল, হাম মরিল, যাহাকেই 
মরিতে দেখি, উহা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় সকলকেই একদিন 
মারতে হইবে। সেইরূপ আমরা অধিকাংশ স্থলে দোঁধ কারণের ফল কাধ্য 
ফলিতেছে, তবে বলিব না কেন, করণের ফল কার্ধ্য অবশ্থস্তাবী। এ দিয়ম 
ৃশ্য-জ্গতে যেরূপ কাধা করে, অদুশা জগতেও সেইকপ কাধ্য করে। হে 
মুহৃণ্তে আমরা মন্দ চিন্) করি, সেই মুইর্ডে আমর। নিজের অনিষ্ট করি, 
পরেরও অনিষ্ট করি। বে যেমন ভাবে এবং কাধ্য করে, ঠিক সেইরূপেই 
তাহার স্বভাব গঠিত হয়। যখন এ জীবনে কোন কাধের ফলভোগ 
করিতে না দেখি, তখন জন্মান্তর মানিতে হয়। কার্যা-কারণ সম্বন্ধ মানিলেই 
জল্মান্থরবাদ বাধ্য হইয়া মানিতে হয়। অনেকে সচ্চরিত্র লোককে ঢুঃখ 
কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়া ঠিক করেন এ জগতে ধন্ম নাই, আবার মনামতি 
লোকে অসচ্চরিত্র লোককে স্থথে জীবন যাপন করিতে দেখিয়। মন্দকাধোর 
শুঁভফল বলিয়। ঠিক করে। তাহার! একটুও ভাবিয়া দেখে না ভগবানের 
'লজ্ঘনীয় নিয়ম উচাদের জীবনেও কি সৃষ্ষ হিসাবে ভাধ্য করে। মানুষের 
স্রীবন সদাই পরিবর্ভনশীল, সংলোক বরাবর সচ্চরিত্র ছিল না এবং 
মন্দলোকও বরাবর মন্দ ছিলনা। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় 
চগ্ান্ত বালক বৃদ্ধাবস্থায় পরম ধান্মিক চষ্টয়াছে, ষখন সে ধার্মিক বলিয়! 
পরিচয় দের, তখন তাহার বালা।বস্থার ব। যুবাবস্থার কায্যের ফল কি 
অন্ট লোকে ভোগ করিবে? আবার অতি সচ্চরিত্র লোকও কালে 
অধার্তিক হইয়া বায়। অধার্শিক লোক যে স্বখভোগ করে, তাছা সে যে 
বাল্যাবস্থায় ব! যুবাবস্থায় স্থকর্ম করে তাহারই ফল। এ নিয়ম গুধু 

২ 



১৮ আত্টোপ্নতি। 

এজন্ে নয় জম্মজন্মাস্তরেও সুক্ হিসাধে কার্ধা করে। একজন জন্মান্ধ ব! 

গন্গু শিশুকে দেখিলে মনে হয় কি সে এ জীবনে মন্দ কাজ করিয়াছে, 

ইহাই স্থির করি না কি পূর্বজন্মে সে যেরূপ অস্সংকার্ধা করিয়াছে এই জঙ্গে 
তাহার ফলভোগ করিতেছে । 

চিন্তাশক্তি। 

কার্ধ্য কারণ নিয়ম ব্যতীত চিন্তার অলৌকিক শক্তি না নিম আছে, 

তাহাই এক্ষণে বর্ণনা করিয়া ভগবানের সম্বন্ধে ছুঃএকটী কথা বলিব! 

চিন্তা একটি মনের ধর্শাবিশেষ ) ইহার রূপ আছে, পদার্থ আছে, ক্যজন- 

শন্তি আছে। পৃথিবীতে যাহ! কিছু দেখা যায়, সকলি চিন্তা হইতে 

উৎপন্ন । বাড়ী তৈয়ার করিতে গেলে মনে মনে বাড়ার নক্সা! তৈয়ার করিয়া 

কাগজে আকিতে হয়; ছবি স্াকিতে গেলে প্রথম মনে ছবি ত্াকিয়া 

লইতে হয়) কোন জিনিষ তৈয়ার করিতে গেলে জিনিষের রূপ, আকুতি 

মনে ভাবিয়া লইতে হয়। যিনি প্রথম কলের গাড়ী তৈয়ার করেন, 

তাহাকে এ বিষয় মনে মনে কত চিত্ত! করিতে হইয়াছে । হিনি এ্রথম 

মোটর গাড়ী তৈয়ার করেন, ত্বিনিও মনে মনে ঠিক করিয়। তবে গাড়ী 

তৈয়ার করিতে আরম্ত করেন। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, সৃষ্টির 

যাবতীয় তৈরারী বস্ত্র মানুষের মন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । আবার শিশব- 

জগতের যাবতীয় দশা বন্ধ প্রথম ভগবানের মনে কলিত হওয়ার পর সৃষ্ট 

হইয়াছে । এক্ষণে ইহ! যদি সত্য হয় যে আসলে শগবান ও জীব এক, তাহা 

হইলে জীব যত অধিক স্ব স্ব রূপে অবস্থিত হইয়া ভগবানের নিকটবর্ী 

হইবে, তত অধিক জীব ভগবানের স্তায় নানাবন্তব স্বজন করিতে পারিবে । 

প্রাচীন খধিগণ সূর্ধাকাস্ত মণি দ্বারা সর্যোর রশ্মিগুলি একত্রিত করিয়। 

কাগজে ফেলিয়! দেখেন কাগজ পুড়িয়া যায়। তাহা হইতে ঠাতার: এই স্থির 



জ্ঞান। ১৯ 

করেন যে মানুষও বিভিন্নমুখী চিন্তাস্রোতকে একীতৃত করিয়া কার্য করিলে 

অসম্ভব সাধন করিতে পারে । নদীকে যেরূপ চারিদিকে বন্ধ করিয়া! একটী 

স্থানে ছিদ্র করিয়া জল বহির্গত কালে, সেই স্কানে ভয়ঙ্কর বেগে জল ধাবিড 

হয়, সেইরূপ বুদ্ধির সমস্ত মুখ ত্বাটিয়। একটী মুখ খুলিয়া রাখিলে মানুষের 
অসাধারণ ক্ষমতা জন্মে ।* এক্ষণে পাশ্চাতা পঞ্ডিতগণ গ্রমাণ করিতেছেন, 

মানসিক ইচ্চাশক্তি তড়িৎ বা বিদ্যুৎ ক্রিয়। উৎপাদন করিতে মমর্থ এবং 

তদ্ধীরা একজন অপরের উপর অন্তুত কাধা করেন। ইহাই পাশ্চাত্যে 

1165111611977) 17510709019) প্রভৃতি নামে খ্যাত। তাহার! আরও 

অম্থমান করেন যে বিছ্বাৎ হইতে অপর ভূত সকল উৎপর হয়। তাহা 

হইলে মানসিক ইচ্ছাশক্তি অনায়াসে ভূত স্যট্টি করিতে পারে। প্রাচান 
গধিগণও নিশ্চিতরূপে উপদেশ দিয়াছেন যে মনও জড় প্রঞ্কতির বিকার 

মাঞজ সথতরাং অপর জড় বস্ত্র সমশ্রেণীর বস্ত্র ও তদ্রুপ নিয়মাধীন।1 

খাষগণ আরও বলিয়া গিয়াছেন “যাদৃণা ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী? 
অর্থাং যে যেমন ভাবনা করে, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি হয়। মানুষ বাসনা 

লইয়া গঠিত, তাহার যেরূপ বাসন! সেইরূপই ইচ্ছ। হইবে, যেমন ইচ্ছ। 

করিবে সেইরূপ কাধ্য করিবে, দেমন কার্য করিবে সেইকূপই ফল পাইবে। 

ভগবান্ বুদ্ধদেবও বলিয়া গিয়াছেন “যাহ! ভাবিবে ভাহাই ভইবে?। যেযাা 

চায় সে হদ্দি তাহার বিষয় চিন্তা করে এবং এ চিন্তা বার বার পোষণ কয়ে 

ণা অভ্যাস করে তাহ! হইলে সে নিশ্চয়ই তাহ! পাইবে। বদি সন্ঠা চায় সত্য 

পাইবে, অসত্য চাহিলে অসত্য পাইবে। মুখ চাছিলে সুখ পাইবে, অন্ুখ 

চাহিলে অন্ধ ভোগ করিবে । এমন কি মানুষ বদি গ্রক্কত ভগবান্ চায়, 

* ব্রহ্ধবিদ্যা-_তারাকিশোর রায় চৌধুরী ২৩৭। 

1 বুহদারপ্যক--৪ (৫) ৫. ছান্দোগ্য ৩ (১৪) ১। 
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তীহার বিষয় ভাৰনা করে এবং পাইবার জন্য আস্থরিক দাধনা করে হা 

মানুষ ভগবান্ পাইবে । মনের ভগ্ভুত আকর্ষণ শক্তি ভাছে, স্বজাতীয় 
বন্ত স্বজাতীয়ের উত্তেজক ) এই নিয়মে পৃষ্ঠ ও খদৃশ্ঠ জগতে 'জাপন চিন্তানু- 
রূপ যে সকল নস্ত্ব আছে, তাঠ! আমর1 অনবরত ভাকর্ষণ করি । ভতামাদের 

স্বাভাবিক চিন্তা হইতে যেরূপ ইচ্ছা আবির্ভত হয়, এ ইচ্ছানুযাযী বত 
আমর! আকর্ষণ করি । চিন্তা আমাদের নিজন্ব সম্পন্তি, চিন্তাকে ইচ্ছান্ুষায়ী 

পথে চালিত করিতে পারিলে আভিলধিত বস্তু লাঁত করিতে বিশেষ বিলম্ব 

হয়না। একজন গাণ্চাতা পথিত রিভার বলেন, “তুমি বাহা ইচ্ছা কর 

তাহাই হইবে, কারণ ভমাদের উচ্ছাশন্তি ভগবানের শঞ্তির সহিত 

মিলিত হইলে, "আমরা যাহ। শিশ্বাসের সহিহ ভিন্ন করিন তাতাই হইবে | 

বিশ্বাস আর কিছুই না, ইচ্ছ। ফলবতী তষ্টবার আশার সহিত, চিস্তান্রেত 

এদিকে চালিতে করাকে বিশ্বাস বলে। 

চিন্তা! ওবিশ্বাসের সঠিত আশা পোষণ করিলে ইচ্ছা! নাগ ফলবত্তী হয়। 

আমরা যাহ! ইচ্ছা করি, উহা যতক্ষণ না লাভ হয় ততক্ষণ যি 

চিন্তাত্রোতকে এদিকে চালিত করি এবং 'আাশরূপ পার & ইচ্ছায় নিষ্বত 

সেচন করি তাহ! হইলে চিন্তা! নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। 

ব্রঙ্গ। 

এক্ষণে আমরা ভগবান্ ব| ব্রন্ষের সম্বন্ধে বংকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।* 

রঙ্গ ঘেকি তাহা ভাষায় বাক্ত করা যায় না-_কারণ তিনি অবাক্ত। বৃদ্ধ- 

দেবকে ব্রহ্ম বা মূল কারণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, “আমাকে 

উহ! জিন্রাসা করিও ন1”, কারণ তিনি সমাক্রূপে জানিতেন যে ই গম্ভীর 
এ ০ 

পপি সপ পপ সপ পপ স্পা ৮ পা পল. 

* মত্গ্রণীত “08671 809 1119 ৬1510705" ড্রষ্টবা। 
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উ্ধ বাকোর দ্বীরা বর্ণনার বিষয় নে, বাকোর দ্বারা বর্ণনা কারলে অসমাক্ 
ও ন্রান্তিযুক্ত বর্ণনা করাই হয়। যে উপায়ে ব্রদ্মলাভ হয়, তিনি সকলের 

জন্ত সেই উপায়গুলি দেখাইয়া! গিয়াছন। কেবল তিনিই ত্রন্গের স্বরূপ 

বান্ত করেন নাই নং গান্ঠাগ্ কল দেশের, সঙ্ল জাতির মনীষিগণ 
তাহাকে নানারূপে বানু করিবার চেষ্টা করিয়। গিয়াছেন। অবাক্তকে 

পূর্ণরূপে কেহই বান করিতে পান না, তব ধারা তাহার অনুগ্র্ বা 

আস্বাদ লা করিয়াছেন, তাহাঙ্গের মধো কেহ কেহ সাধারণের উন্নতিকরে, 

ভাষায় যত্তটুর ন্যক্ক করা যায় ততদুর ঠাতাকে পাক্ক করিয়! গিয়াছেন। 

£ভমি তামাদি; কাছ! পা দমছধেব দারা উহাকে ধরা যায় না। তিনি 

'মতীতে ছিলেন, বার্উমানে মাছেন € ভবিষাত থাকিবেন। একটি মাম্র্ষকে 

ভ।নিতে হঈলে যেমন 'মামরা সিক করি, সে ভমুক সময়ে জন্মিাছিণ ন 

জগতের সংস্পশে মাদিঘাছিল, ভগপান্কে মেস্ধপ জানা যায় না। তিনি 

অনস্ু ; ফোন স্থানে তাহাকে কেঠ খুজি পায় না, কাবণ চিনি কতখানি 

স্থান ভাধিকার করিয়! আছেন কেহ জানে না বা বলিতে পায়ে না। সকল 

গান তিনি আঠছন, চিনি আমাদের জদয়ে, নাতির, দগছের মধ্যে ও 

পাঠিরে যদর আমাদের চিন্তা বায় তাহারও ভিতরে এবং বাহিরে প্যাপিয়! 

শাছেন। এইজনা একজন মি ঠাতাকে বর্ণনা করিয়া এই বলিম ক্ষমা 

প্রার্থম] কারন-_“হে প্রভো, আমার দোষ মাঞ্চন! কর কারণ ঠমি 'অবান্, 

অথচ "আমি বর্ণনা করিয়াছি, ভুমি "নাদি ভথচ আমি বর্ণন। করিতে গিয়া 

তোমাকে কালে বন্ধ করিম্াছি, তুমি সন্ত থ মামি বর্ণনা করিতে গিয়! 

তোমাকে সীমাডে বদ্ধ করিয়াছি ১ উহাকে যেরূপেই বর্ণনা করা যা্টক 

»-ভিনি তাহা এবং তাহার উপ্টা। শ্ীমৎ পঙ্করাচাগয প্রতি আচার্মাগণ 

ঠাহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া কত দর্শন হি করিয়াছেন এবং ব্রঙ্গকে 

বুঝাটবাত কত চেষ্টা করিয়াছেন । আচার্য শঙ্করাচার্যোর মতে এক বন্ধ সং 



২২ আত্েন্নতি | 

আর ধাহ! কিছু প্রতীয়মান হয় তাহা অসং বা মিথ্যা। ব্রন্ধ স্বয়ং অনন্ত 

সচ্চিনানন্ম্থরূপ, জীব তাহা হইতে ভিন্ন নহে, রজ্জুতে সর্পের স্তায় বদ্ধে 

বিচিত্র গত প্রতিভাত হইতেছে । তাহার! মায়াকে অনাদি ও রঙ্গজ্ঞান 

নাশ্বা বলিয়৷ থাকেন। রামানুজন্বামী কিন্ত ব্রন্মের স্বগতভেদ স্বীকার 

করেন। তিনি বলেন 'বরহ্ধ অনন্ত, কিন্তু ঠাহ।র আশ্রিত, অবস্থিত, সসীম 

জড়গৎ ও জীবের ভেদ আছে। ব্রদ্ধই জগতরূপে পরিণত হইয়াছেন 1” 

এইজন্য এই সম্প্রদায়কে পরিণামবাদী বলে। পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল 

বিরুদ্ধ সমীকরণ মতের দ্বারা ব্রন্মের দ্বিবিধ রূপের সামগ্রস্য করিতে চেষ্টা 

করিয়াছেন । তীহার মতে সর্বত্রই ভেদের মধ্যে অভেদ, বিরোধের মধ্যে 

সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়! যাক্_-যেমন 

বিষয় ও বিষয়ী। যাহ! জান! যার তাহা বিষয়, যে জানে তাহ।কে বিষক্মী 

বলে। ইহ।দের যেমন ভেদ তেখনি সথন্ধ আছে। বিষয় জ্ঞাত হইতে 

হইলে বিষমীর 'আাবগ্তক হয়, বিষয়ী বাভীত পিষয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 

এই তেদ অভেদের সামঞ্জসা কিবূপে সম্তব ? বিষয়ী শুধু ব্ষিয়কে জানে 

তাহা নয়, আপনাকে বিষয় হইতে ভিন্ন এবং বিষয়ের জ্ঞাতা বলিয়! জানে। 

বিষয়া--বিষয় বিষঘ্ী ভেদের একদিক্ মাত্র নহে, ইহা অসীম অথ 

সীমার হেতু ও আশ্রয়, এইজন্য ভেদ ও সম্বন্ধ সম্ভব হটয়াছে। বিষয়ীর 

ভিতর ষেবস্ত থাকাতে বিষয়ীর ভেদ ও সম্বন্ধ জানিতে পারে, তাহা ভেদের 

অতীত, সীমার অহীত অথচ সমুদয় তেদ ও সীমার হেতু ও আশ্রয়_ইহাই 

ব্রহ্ম । নিম্বারক প্রভৃতি আধ্য মনীধিগণও ব্রদ্ধের এইবূপে ভেদাভেদ সম্বন্ধ 

ব্যাখ্যা করিয়। গিয়াছেন। যা হাত দুইটী ৰিপরীত বস্ত একবন্ত বুঝায়, 

তাহা ব্রদ্ধেই সম্ভব, এইজন্য একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহার নাম দিয়াছেন 
1001৮ ০ 0০96541661078. তাহাকে যেমন আমর! অবাক্ত বলি, 

তিনিই আবার ব্যক্ত, যেমন অসীম তেমনি সসীম। তিনি সগুপ আবার 
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নিগুণ, সাকার অথচ নিরাকার । তিনি সৎ আবার অসং; গীতার নবম 

ছধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, 'সদসচ্চাহমর্ছন? হে অর্জুন, 
সৎও আমি, ভাসংও তামি। ঢুইটা বিগত বস্তু একটা মুদলীর চুষইইপিঠ 

স্বরূপ তাহার গুণই প্রকাশ করে কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। 

যাহাতে ঢঈটা বিপরীত বস্ব সমভাবে বিদামান থাকিয়া! পূণ করিয়া 
রাখিয়াছে তিনি তা্কাই। তিনি সর্বভ়তের "স্থরাত্মা বিশ্বতদ্ষা্ড পরিপূর্ণ 

করিয়া আছেন, অথচ আপন শক্কিগ্রভাবে নানাকূপে বাস্তু হইতেছেন। 

মাকড়শা যেমন আপন দহ হইতে ছাল বাঠির করিয়া, আবার আপন- 

শরীরে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ বক্গ অবাক্ত হইতে বাক্ত হইতেছেন আবার 

ব্যক্ত হইয়া অবাক্ত হইতেছেন । স্থন্থে মণিহারের নায় সমস্ত বন তাহাতে 

গাথা! আছে, কোন বস্তা তাকে বাদ দিয়া থাকাতে পারে না। শ্রুতি 

বলেন, “তশ্মিল্লোকাশ্িতাঃ সর্বে তছু নাত্যেতি কশ্চন|* অর্থাৎ সমুদয় 

উহাতে আশিত কেষ্ট তীভাকে অতিক্রম কাঁরতে পারে না। ক্ষুদ্র 

কীট হইতে স্সরুহৎ প্রাণী সকলেই সেই একের গেহা' শবিশেষ, কিন্তু প্রাণ 

না আন্সা এক। সকলের মুখ পিয়া তিনি থান, সকলের চক্ষু দিয়! তিনি 

দেখেন, মলের কর্ণ দিয়া ভিনি শ্রবণ করেন, সকলের চাত দিয়া তিনি 

কাজ করেন। তিনি সম্তণ ও নিশুণ উভভয়রপে সদাই বিরাজমান, যেমন 

একটা জিনিষের সঞ্চণ ও নিগুপ দুইটা দিকমায। সকল ভাবেই তান 

পূর্ণ; পূর্ণ হতে পূর্ণ বাদ দিলে তিনি পূর্ণ ঈ থাকেন। তিনি অথও 
ভূমা, পূর্ণকাম ও পূর্ণানন স্বরূপ। তান যেমন অনাদি ও 'অনস্ত তাহার 

গুণাগুণও অনাদি এবং অনন্ত, তাই! হতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন এব' 

তাছাতেই লয় হয়। 

* কঠ-উপনিবৎ ৫1৮। 



২৪ মাস্োন্নতি | 

ভগঙ । 

জগ ব্রদ্ধ হষ্টতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম জগৎ ৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ কিরূপ 

বন্ব? ইহা কি মরীচিকাবং মিখ্যা! অথব| ব্রন্মের অংশ এবং অন্নভনযোগা 

বলিয়া সতা। জগৎ সত্য না মিথা। এই লইয়া মুনি-খষদিগের নানামত 

গুনা যায়। জগংকে ব্রাঙ্গর অতিরিক্ত অপর কোন সতা বস্ব বল! চলে না 

এই ভিসাবে জগৎ মিথা| এবং ব্রহ্ম হইতে উতৎপন ও অন্ভবযোগা এই ভিসাবে 

জগৎকে উড়াইয়া দেওয়| চলে না বলিয়া জগৎ সতা। হুষ্যের তেজের ন্যায় 

জগৎ বদ্ধ ভইতে উৎপন্ন বটে, কিস্থ তেজকে যেমন শর্য্য বলা চলে না, 

জ্লগংকেও সেইরূপ ব্রদ্ধ বা সৎ বলা চলে না। যেগবাশিষ্ঠ রামায়ণে জণৎ 

ত্রন্মের ভূরি ভূরি উপমা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার ঢএকটি এখানে লিপিবদ্ধ 

করিলাম । বাঙ্গের সি দগঠের সম্বন্দ কিরূপ ১ যেমন ন্সনলের উষ্ণ ত।9-- 

শঙ্খের শুরুত।,_সলিলের দ্রবভাব,-ইক্ষরসের নধুরতা._ তুষারের সত" 

লতা,--অনলশিপার উজ্জণাতা বা দাতিকাশক্তি,_-সমুদের তরঙ্গ মরবে 

অলঙ্কারাদি। উপমার এইটুকু দেখান উদ্দেশা যে জগং বন্ধ বার্তাত আর 

কিছুই নহে। মাটা হতে যেরূপ নানারূপ সৈনা ও মুদি প্রস্থত করা বায়, 

কিন্তু মাটী জ্ঞান থাঁকালে “যমন সৈন্য না মুর্ঠিগুলিকে মাটী বাতীত আব 

কিছু বলিতে ইচ্চা ইয় না,_জলের জ্ঞান থাকিলে যেমন তরঙ্গ, বুদবুদ, ফেন 

প্রভৃতিকে জল বাতীত আর কিছু বলিতে ইচ্ছা! হয় নাঃ সেইরূপ জগতের 

উপাদান কারণ ব্রন্মের জ্ঞান হইলে জগৎকে বঙ্গ বাহীত আর কিছু বলিতে 

চ্ছা হয় না। এক্ষণে বিজ্ঞানসম্মত এ বিষয়ে আরও একটী উপমা দিব। 

সকলেই দেখিয়াছেন, পৃষ্করণীতে টিল নিক্ষেপ করিলে টিলের চতুদ্দিকে 

চক্রাকার তরঙ্গগুলি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া দূরে চলিয়া যায়। মনে হয় 

যেন জলরাশি তরঙ্গরূপে ক্রমশঃ দূরে চলিয়! যাইতেছে। বান্তবপক্ষে টিল 
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নিক্ষেপ করিলে উহা! জলকে চঞ্চল করে এবং জলকণাগুলি একস্থালেই 

নাচিতে থাকে । পাশ্বন্তী জলকণাণুলি পুর্ববন্তী জলকণার সহিত সমন্থরে 
এরূপ নৃতা) করিতে থাকে, যেন মনে হয়, পূর্ববন্তী জলকণা ক্রমশ: দূরে 

চলিয়া যায় ; বাস্তবিক জণরাশ্শি দূরে মায় না। জলকণার নৃত্য এত অপূৰ্ধ 

ষেন মনে হয় ঢেউগুপি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে । জলক্ষণা জলকণাই 

থাকে_-ঢেউগুলি বাজীকরের বাজীর নায় মিথা বলিয়া মনে হয়। 

সেইনূপ যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে তাহা ব্রহ্ম থাকে, কিন্তু 

গং যেন বাজীকরের বাজীর ন্যায় মিথা। বলিয়! বোধ হয়। ব্রহ্ম ভটতে 

প্রকাশিত হইবার পূর্তে ও পরে সকল অবস্থায় ব্রদ্ম ও গত অভিন্ন। 
যেমন একটী পাথর খুদিয়! ইচ্ছামত শিব, দুর্গা প্রহৃতি ঠাকুর দেবতার 

মৃত্ি গড়া যায় এবং খুদিবার পূর্বোও এ এ মুষ্ি পাথরের ভিতর ছিল 

এবং পরেও পাথরে থাকে সেইবপ ব্রন ও জগৎ সকল অনন্থায় অভিম্ন। 

বন্ধ হইতেই জগতের উৎপত্তি বন্ধেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত এবং বরদ্ধেই জগৎ 

লয় হয়। 

জীব । 

আ্ববাদীগণের মডে জীব বঙ্গ হইতে পণক নতে,। অখণ্ড চৈতন্য 

স্বরূপ বঙ্গ, 'অবিদ্যা বা অন্থঃকরণকূপ উপাধির দ্বারা পরিচিত ইয়া পাকে। 

যেমন ঘটমধান্তিত াকাশ মঞ্ধাকাশ হতে ডিন নহে, সেইরূপ জীবও 

বক্ধ হইতে ভিন্ন নঙ্ে। উপাধির ভেদবশতঃ জীব অনেক । তাট শ্রুতি 

বলিয়াছেন 'একম্ সাদিত্রা বুধ! ভবস্তি' * অর্থাৎ এক ঈশ্বব ক্মাপনাকে 
বন্ুরূপে প্রকাশ করেন । দর্বশ্তিমান ঈশ্বরের এট শক্কির নাম মায়া, 

সপে পাটি পপ পপ 

* খাশ্থেদ_-১ (১১৪) ৪৬। 



২ আত্রেনতি। 

ইহা হইতে সমস্ত বন্ধ উৎপন্ন হয় বলিয়! ইহাকে প্রকৃতি বলে। ত্রহ্গ যেমন 

তানাদি ও অনপ্ত, এই শক্তিও সেইরূপ অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু ব্রহ্গজ্ঞ।ন 

নাশ্ত। এই শক্তিপ্রকাশে তগবানের কিছুমাত্র হাস হু না। শ্রুতি বলেন-_ 

এক এবহি ভূতাত্ম! তৃতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ 
একধা বছুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ | 

অর্থাৎ এক চন্দ্র যেমন বিভিন্ন জলকণ।য় প্রতিবিষ্বিত হইয়া নানা চনত 

ৃষ্ট হয়, সেইরূপ এক ব্রঙ্গও প্রতিজী'বে অবস্থান করিয়। নানা ব্র্স্বর্ূপ 

প্রকাশ করেন। জলে থেচন্্র দৃষ্ট হয় তাহা সত্য নয়। তবে কি জীবে 

যাহাকে বঙ্গ বলি তাহা ভুল? ব্রহ্ম সতা কিন্তু বন্ধের নাঁনাত্বই ভূল। 
এখানে 'মারও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে--জীবে যখন ব্রদ্ধ প্রতিফলিত হন, 

জীব কি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তু? স্থষ্টির পূর্বের ব্রহ্ম বাতীত কিছুই 

ছিল না, সুতরাং ব্রহ্ম যখন জীন শ্বৃষ্টি করিলেন, তখন জীব ব্রহ্থস্বরূপ বাতীত 

কিছু হইতে পারে নাঁ। জীব যথন ব্রক্গপ্বরপ, তথন ইহা কিছু নয় বলা 

চলে না, অথচ জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যাইতেছে । বাস্তবিকপ-ক্ষ 

উপাধির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি ও উপ।ধির বিনাশে জীবেরও নাশ 

বাবহার হইয়া থাকে । একত্রঙ্গই জীবমধো প্রবেশ করিয়া নানাভাবে 

প্রকাশিত হইয়া থাকেন, যেমন কোন ব্যক্তি রঙ্গালয়ে নান! ভূমিক! গ্রহণ 

করিয়া নানারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই সমন্ত তৃত যাহা হইতে 

সমাগত হইতেছে আবার তাহাতেই বিলীন হইয়। থাকে, অর্থাৎ উপাধির 
নাশে তাহীর সহিত একা প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলিগ্জাছেন-- 

“তো বা ইমানি তৃত্তানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবস্তি 

ষৎ প্রম়স্তাভিসংবিশস্তিঃ ।* 

* তৈত্তিরীয় উপনিষং। 
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অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব তাহা হইতে উৎপন্ন, তাহাকে অবলঘ্বন করিয়া জীবিত 

থাকে এবং তীহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে ব্রন্গে থে স্ৃষি-স্থিতি- 
প্রলয় শক্তি আছে এবং ব্রদ্ম যে সর্ধবশন্তিমান্ ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ। আবার 
বন্ধ যে নিগুণ বা গুণাভীত তাহাও শ্রতিসিদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 
সমস্ত বস্তই ব্রহ্মা ত. স্বরূপত ব্রহ্গ হইতে তাহাদের পৃথক সত্তা নাই। 

কিন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্তৃনীয় ম্বস্ত, তিনি সকল প্রকার গুণ ও গুণকার্ষোর 

অতীত বা গুণাঠীত-_ সেই পরঘাশ্রয় বন্তই বর্গ । শ্রুতি বলিতেছেন-_ 

সব্বাজীবে সর্ববসংস্থে বৃহস্তে 

অন্মিন হংসো ভ্র।মাতে বরন্মচক্রে ।* 

অথাৎ সর্বপ্রাণী ধাছাতে জীবিত আছে, সকল ধাহাতে লয় গ্রাপ্ত হয়, 

যিনি সর্ববা।পী, সেই ব্রদ্মেই জান (১ংস) চক্র সংলগ্ন বস্তর ভ্টায় নিয়ত 

ত্রামামান হইতেছে । ব্রঙ্গকে এইরূপ সর্ববা!পী বা সর্নাশয় গ্কানিতে 
পারলে, ধদি ভাবিয়া দেখা যায় এমন কি বস্তু আছে যাহা সর্বগ্রাণীতে 

সমাণ বা একই বস্ত্র! উতরাজীতে যাহাকে 00101))01) 170601 বলে )ঃ 

তাহা হইলে ব্রদ্ষকে শব্বা তাত, স্পর্শা তীত, বূপাতীত, রসাভীত, গন্ধা ভীত, 

অক্ষর বনিগুণ বলিয় বোধ হঈবে। তরঙ্গের সগ্ুণ ও নিগুপ স্বরূপ 
স্বভাবাগুযায়। জীবের দ্বিবূপ ভার আছে। ভীবের বালা, যৌবন ও 

বাঞ্ধকা 'মপস্থার নিয়তই পরিবর্তন হইতেছে | যখন যে বস্তা উপস্থিত হয় 

তখন সে আপনাকে বালক, বুব! বা বুদ্ধ পলিয়। মনে করে। কিন্তু অবস্থা- 

পরিবর্তন হইলেও বুঝা যার আমি এক মানুষ, বাল্যানস্থায় যে আমি 

[ছলাম-_ুবাবগ্চায় যে আমি ছিলাম-নৃদ্ধাবস্থায়ও আমি সেই আমি। 
আমি অনস্কাপেশেষে বালক, যমুনা, বৃদ্ধ বা ম্রধী, ঢংখী হই, অথচ তাতার 

রি ২ সপ পাপিপপিত লিপি শিপ 

* শ্বেতাখখতর উপনিষং। 



২৮ আতস্বোন্নতি। 

অতীতরূপে সাক্ষীস্বরূপে ও অবস্থান করি। এই যে জীবে সাক্ষী স্বরূপ 

চিদ্রপ, যাহা সকল অবস্থায় এমন কি জনমে মরণ এক ও অবিনাশী, 

তাহাই ব্রদ্ধের চিৎস্বরূপ। ব্রঙ্গ যে জীবের মধো প্রবেশ করিয়া পৃথক্ 
হয়! রহিয়াছেন তাহা নহে, তিনি সকলের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে 

নিয়মিত করিতেছ্থেন। ভু বস্তুর সংসর্গেই তরঙ্গের জীবভাবপ্রান্তি 
এবং সংসার হইয়া! থাকে ) সেই সংসর্গ দূর হইলেই স্থীয় 'সমস্বরূপ লাভ 

হইয়া থাকে । সমষ্টি জীবের সংকল্পমাত্রেই বা ইচ্ছায় কার্ধাসিদ্ধি হয়) 

ব্ষ্টি জীবের যত্বু ও ব্যাপার দ্বার! কারধ্যসিদ্ধি হয়। মানুষ কেবল ইচ্ছা 

করিলেই কার্ধাসিদ্ধি হয় না, চেষ্টা ও যত্ব আবশ্বক | সুনি-খধিগণের ইচ্ছ। 

মাত্রেই যে সঙ্কপ্নসিদ্ধি তয় তাহা সেই সমষ্টি জীবের শক্তি।* উহা 

হইতে সহজেই অন্কুভব তয় মানুষও এক কালে সর্বশক্তিমান হইতে পারে। 

মোক । 

বর্ন স্বরূপে অবস্থিতির নার মুক্তি । শ্রুতি বলিতেছ্থেন-.. 

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্জ মতা 

জুষ্টন্ততস্তেনামৃতত্বমেতি | 1 

অর্থাত জীবাত্বা এবং জগত্কর্তা ঈশ্বরকে পৃথক বোধ করাতেই জীব 

ংসারচক্রে ন্রমণ করিয়া থাকে । পরে বখন ঈশ্বরের সহিত একাত্ম 

বোধে উপাসনাপর হয়েন, তখনই জীব জন্ম-মৃত্া-রহিত হইয়া অমৃতত্ব 

লাত করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগকে যোগ বলে। ইহা একবার 

ভাবিলে বা অনুভব করিলে ধে মুক্তি হয় তাহা নহে। বর্গ স্বরূপে 

*« যোগবাশিঠ ১৩৪। 

1 শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ১--৬ 



জ্ঞান। ২৯ 

ধরাবর গবস্থিতি করিলে মুক্তি লাত করা বলে। যিনি যে পরিমাণে 

আপনাকে খুলিয়া! রাখেন এবং আপনার আত্মা ঝ| ভগবানের স্বরূপ এক 

'ঘনুতব করেন, তিনি দেই পরিমাণে মুক্তিলাভে অগ্রমর হন। ইহায় 

জনা যে সাধনার আবশাক, তাহ। পরবর্তী 'সধায়ে বলিব। শান্ধে আত্মা 

ও পরমাত্মার অভেদ-দর্শনই মুক্তির পথ বলিয়া ব্যাখ্যাত আছে। 

অহং বঙ্ষেতি নিযনতং মোক্ষ হেতুম ঠাস্সনাম্ 
.. মভা উপনিষদ ৪ (৭২) 

অর্থ[ং মহাপুরুধগণ “আমিই বঙ্গ” এই নিয়ত চিস্তা করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত 

হন মুনি ধধিগণ ব্ধন্বরূপে আঅনস্ডিতি কনিতে করিতে স্বপনমূ ত্রদ্ধ স্বরূপ 

ছন | চাই শাতি বলি চাছিন__ 

সর্ধবসাক্ষিণমাস্মানং বর্ণাশ্রম বিবর্ষিি তম্ 

বঙ্ধরূপতয়! পশান্ রঙ্গের শলতি স্বয়ম। 

ৰ বরাত _-১৪ 

সপাং বর্ণাশম বিবজ্চিত সর্বাসাঙ্গী আশ্ম।কে বঙ্গের স্বরূপ দেখিতে 
[পধিতে মূ ্রন্ধ স্বরূপ হয়েন। এই ভেদ দশনেই সকল অধিদ্যা 

পাসনা ক্ষয় হয়| আবিগ্ঠার নিবৃতি বা বিনাশকে 5 কেহ কেহ মোক্ষ 

পলিয়া থাকেন । “মুক্তিরস্তরায়দ্বস্তেণপর2, অর্থাৎ মুক্কি অজ্ঞান বা 

আাবগ্ার নিবৃতধি বা শিনাশ বাতীত কিড় নতে। 1 জীব বঙ্গ ব্যতীত 

মার কিছু্ট নে, কেবল জড় বস্তুর সংসর্গে জীবের চিত্তে বাসন! হইতে 
নংঙ্গার রূপ দাগ লাগে, তাহাই জ্রীবকে প্রন্ম জন্মান্্র খুরাঈয়া বেড়ার। 

শামার বলিয়া জগতের উপর কর্তৃনাব এবং আপনার প্রতি মমতা বা 

ঈহস্কার শৃপ্ব যায়না । বতদিন আমি বা আমার এঠরূপ বিদ্যা! থাকিবে? 

ততদিন জন্ম-্ন্মান্তর পোক-ঢুঃখের অধীন হষটরা থাকিতে হইবে । কেহ 
২ সাপ পা শা পাপা 

1 সাংখ্য ১ (২৭) 



৩০ আস্ত্বোন্নতি। 

কেহ অবিদ্যাকে নামরূপ ব| মায় নামে আখ্যাত করেন। বিদ্বদ্গণ এই 

নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া! মোক্ষলাভ করেন। শ্রুতি একটি চমতকার 

দৃষ্টান্ত দিয়। এইরূপ বলিতেছেন £__ 

যথা নদ্যঃ শ্যন্দমাণাঃ সমুদ্রে 

অন্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় 

তথ। বিদ্বান নামরূপাদ বিমুক্ত; 

পরা পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্। 

মুণ্ডক ৩ (২)৮ 

একই নদী যেরূপ পিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করে এবং 

সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলে তাহার সেই নাম ও রূপগুলি লুপ্ত হয়, 

সেইরূপ বিদ্বদ্গণ নামরূপ পরিত্যাগ করিয়! ব্রদ্ষের সহিত মিলিত হন। 

নামন্ধপ উপ|ধি বিলয়গ্রাপ্ত হইলে জীব ও বর্ষে কোন ভে? থাকে না। 

গ্মৎ শঙ্করাচার্যা বলেন £-- 

উপাধিদৈশিষ্ট্যকতো বিশেষে! 

বক্ষাতআনোরেক তয়ধিগতা। 

উপাধিবৈ শিষ্ট্য উদস্যমানে 

ন কশ্চিদপা'স্ত বিরোধ এতয়ো:। 

সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সারস' গ্রহ--৭৬ 

অর্থাৎ জীব ও ব্রদ্বের উপাধিকূত ভেদ দৃ্ট হয়। ব্রহ্ম ও আত্মার 

একতা জ্ঞান দ্বার! উপাধি বিলয় প্রাপ্ত হইলে উভয়ের কোনরূপ ভেগ থাকে 

না। তখন জীবও পরমাত্মার সহিত এক হইয়। কেবল সাক্ষিকূপে 

জগতের লীল! অবলোকন করেন। 



জান । ৩১ 

বুদ্ধদেবের নির্বাণও প্রাপ়্ এইরূপ। জীবের বাসনা ব| সংস্ক'র 
জীবকে দুঃখময় অনিত্য ও অনাত্ম সংসারে লইয়া ঘাঘ়। বাসনার বিনাশ 
হইলেই ছুঃখ আর জীবকে বিচলিত করিডে পারে না, তখন সকল দুঃখের 
অবসান বা নির্ব!ণ হয়। পুধ্ধরিণীর জল না(ডলে যেরূপ চঞ্চল ও ঘোল! হয় 
এবং স্থির হইলে যেরূপ ময়লা বসিয়া গিয়া জল স্বচ্ছভাব ধারণ করে, 

সেইরূপ বাসনা ক্ষয় হঈলে চিত্ত এইরূপ পরিষ্কার হয় যে তৃত, ভবিষাত 
ও বর্তমান নথদপপণের স্তায় দেখা যায়। এই অবস্থায়, বুদ্ধদেব বপিয়াছেন, 
জীবের বোধিজ্ঞান লাভ হয়। জীব তখন জন্ম-জন্মন্তর ও তাহার হেতু, 
বন্ধনের কারণ ও তাহার পিনাশ এবং মুক্তির উপায় সমাকৃরূপে বিদিত হয় 
এবং বন্ধনের যে কারণ বাসনা (সংস্কার ) ও তৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে বিনাশ 
করিয়। জন্ম-জন্ান্তর ও সংসার হঈতে চিরমুক্তি লাভ করে। এই 
অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, মোহরপ অগ্রি চিরকালের জন্য বিনাশ থা নির্বাপিত 
হয় বণিয়া ইাকে নির্বাণ বলে। তখনই গে এই শান্তিময় অবিনাশ 
অবস্থায় চিরকালের জগ্ঠ প্রতিঠিত হয়। “আমি” ও "আনার" এই 
অশ্বিতা বা 'অহস্ত।বই অবিদ্য| বা অক্ঞান। প্ররুতিরাজেযর কোন পদা্থই 
'আমার নয়” বা আমি নই। প্রকৃতিরাঞ্জের সমস্ত পদার্থ অনাত্ত 
আমি নই বা আমার নহে)। এই দুঃখময় “আমি 'আমার' ভ|ব পরিত্যগের 
নামই নির্বাণ । এই নির্াণই অবিনাণী সুখ বা চিরশাস্থিময় অবস্থা । 

মোক ব1 নির্বাণ উভয়ের ফল একই । বুদ্ধদেব মাহাকে অনিত্য দুঃখময় 

অনাধ্মের বিনাশ বলেন, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য সেই অবস্থাকে ই সং-চিৎ-আনন। 
স্বরূপ বলেন । 



কর্ম! 
স্থকশ্ম না করিলে সত্য লাভ করা যায় না। সকল ধাম্মুট কতকগ্রুলি 

রীতি নীতি পালন করিবার উপদেশ আছে-উহা নিয়ম মত পালন 

করিবার অভ্যাসকে সাধনা বলে। বাঙ্গালা ভাষায় কোন বিষয় জানিতে 
হইলে যেমন প্রথমে ক, খ, গ, ঘ, উ. পড়িতে হন, সেইরূপ সত্যলাভ 

করিতে হইলে আপনার চরিত্র নির্দোষ করা আবশ্যক | শ্রীমৎ শঙ্গরাচার্য) 

বলেন-যাহার সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটি অসম্পূর্ণ থাকে তাহার 

সতালাভ হয় না। সাধন-চতুষ্ট় অর্থে সত্যণিগ্স, ব্যক্তির কোন্টি নিতা, 
কোন্টি অনিতা, এইবপ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক । দ্বিতীয়_-ভোগ্য বস্তার 

প্রতি বিরক্তি হওয়৷ আবশ।ক | তৃতীয় ত:--শম, দম, তিতিক্ষা, সন্নযাস, 

শ্রন্ধা ও সমাধান এই ছয়টী গুণ থাকা আবশ্যক । চতুর্থতঃ-_মুক্তিলাভের 
জপ্ঠ ইচ্ছ! থাকা আবশ্যক । সংকম্ম না করিলে চিত নিশ্মল ভম়্ না__ 

চিত্ত নির্মল না হইলে ভগবানের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না__এজন্ঠ 

সদাচরণই সত্যলাভের প্রথষ ও প্রধান উপায়। ভগবান বুদ্ধদেব এজন 
এই পথ দিয়! মানুষকে আপনার উদ্ধার-সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি 

বলেন_-'শীল অর্থাৎ শুদ্ধচরিত্র দ্বারা স্থপরিশুদ্ধ সমাধিতে মহাফল ও 

মহালাভ হয়, সমাঁধ দ্বার! সুপরিগুদ্ধ প্রজ্ঞা বা তত্বজ্ঞানে মহাফল ও 

মহালাভ হয়, প্রজ! দ্বার! চিত্ত সকল গরকার দুংখ হইতে মুক্তিলাভ করে। 

ছুঃখ অর্থে “কাম, আম্মতা, মিথ) দৃষ্টি ও অবিদ]! বুঝায়” । শীল অর্পে 

কারমনোবাক্যে পরের হিংসা! না করা বা পরপীড়ন না করা এবং সাধু- 

জীবিকা অবলঘ্বন করা বলে। তীহার কথায় ইহাদের সম্যক সন্ধল্প, 



কর্ম । ৩৩ 

সম্যক্ বাচা, সমাক্ কর্ধান্ত ও সম্যক আজীব বলে। সমাধি অর্থে সমাক্ 
বায়াম, সম্যক স্থৃতি ও সম্যক সমাধি বুঝায়। মন অন্ত পথে চলিলে 

তাহাকে থুরাইয়া আনা এবং ষাঁহাতে অন্য পথে ন| ধাবিত হয় তাহার 

চেষ্টা করাকে বায়াম বলে। মনকে একটি বস্ততে আবদ্ধ কর! বা ধারণা 

ঠিক রাখাকে স্বৃতি বলে ; এবং ধ্যানে ডুবিয় যাওয়া বা আপনার অপ্তিত্বে 
জ্ানশূন্য হওয়াকে সমাধি বলে। প্রজ্ঞা অর্থে সমাক্ দৃষ্টি বা অনিত্াম্ 
চ:ঃখ, অনাত্মম্ বলিয়া সমুদয় বস্তর ত্রিদিব গুণ উপলব্ধি করা বুঝায়। 

তাহার উপদেশ এই বুঝায় যে যেব্যক্তি সমাক্ দৃষ্টি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মার্গ 

ছারা আপনার চরিত্র নির্দোষ করেন_-তিনি কাম, অশ্মিতা, মিথাদৃষ্টি 
ও অবিদা! প্রভৃতি সকল প্রকার চ:খ হতে মুক্ত তন। এই অবস্থায় 

জাবের বোধিজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ জীন তখন নখদপাণের ন্যায় ঘটনা- 

পরম্পরার কাগ্য কারণ সম্বন্ধ জানিতে পারেন এবং সতালা করিয়া মুক্তি 

পা নির্বাণ লাভ করেন। 

মোটামুটী আমাদের জানা আবশ্তক, ইতস্তত: বিক্ষিপ্র চিন্তুকে শান্ত 

করিতে হনে । মাহাতে বিষয়গুলি ইন্ত্িয়াদিকে আকর্ষণ না করিতে 

পারে তাতারও চেষ্টা দেখিতে হইবে। হর্গরক্ষা করিতে হইলে যেমন ছুর্গের 

চিদ্রগুলি রোধ করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেনাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে 

হয়, সেরূপ ইন্দ্িয়গুলিকে বিষয়ের চাত হইতে রক্ষা করিতে হলে এক 

গ্িকে যোগ অভ্যাস ও উপাসনার 'আবশ্বক, শানাদিকে শান অধায়মঃ 

বিচার ও সাধুসঙ্গ অবলম্বন করিতে ভয্ন। কিরূপে চিত্বপ্ুদ্ধি ভয়, 

বশিষ্ঠদে ভগ্বান রামচন্দ্রকে তৎসন্বর্থে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন ২-- 

“শান্কি, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ এই চারিটী মোগতারের ছবায়পাল। 

সবিশেষ ত্বপূর্বক এই চারিজনের এবং অশক্ত হলে তিন ঠই জবা 

একজনের লেবা করিবে। কেন না ইহাদের একজন বশ হইলে অবশিষ্টেযা 
৩ 



৩৪. আবস্বোঙ্গতি। 

বশ হইয়া থাকে । যাহার জ্ঞান নাই সে জড়, যাহার বিবেক নাই সে 

অবস্তর, যাহার বিদ্যা নাই সে পণ্ড এবং যাহার বিচার নাই সে নামে মাত্র 
মান্থুষ। যাহাতে বিনাশ নাই, তুমি বৈরাগ্য ও যোগাভ্যাস সহায়ে সেই 
শাস্তিলাভে ও সৌজন্যরূপ পরমসম্পৎ সঞ্চয়ে কৃতষত্ব হও এবং সর্ববদ! সৎ- 

শান্্রালোচনা, ইন্দরিয়-সংযম ও তপস্যা দ্বার! স্বীয় প্রভা বদ্ধিত কর, সংসার 
হইতে মুক্তিলাভ করিবে ।” যতদিন ন! বুদ্ধির জড়ত! ঘুচে বা চিত্তের 
মলিনত| ন। দূরীভূত হয় ততদিন শুভকর্ম্ম ও উপাসনার আবশ্যক। 

শুভকর্ম করিতে হইলে কর্ম করিবার যোগ্যতা থাক1 চাই। এজন্য 

স্বাস্থ্য ও ধন থাক! আবশ্যক | ধর্কম্ম করিতে হইলে শরীর অবলম্বন 

করিতে হয়। শরার অনুস্থ হইলে কিছুই ভাল লাগে না। এজন্য শান্তর- 

কারের! বলেন, £শরীরমাদদাং খলুধর্দসাধনম্'_ আগে শরীর পরে ধর্্। 

ইহার অর্থ এরূপ নছে_-শরীর সুস্থ থাকিলেই হইল, ধর্মের কোন আনশ্যক 

নাই। শরীর স্ুষ্ত না থাকিলে ধশ্মে মতি হয় না, এইজন্যই শরীরের 

প্রাধান্য | এই দেহ হেলায় হারাইবার নয়; আমরা বহুপুণ্যবলে মনুষ্যজন্ম 

লাভ করিয়াছি, কারণ মুক্তিলাভ আমাদের সাধ্যায়ত্ব। পশ্তপক্ষী বা 

অন্যান) প্রাণীদিগের মুক্তির পথ এত সোজা নয়। শরীরকে সুস্থ রাখিতে 

হইলে ধন উপার্জন করিয়! স্বাস্থ্াকর ও পুষ্টিকর আহার ও বিশুদ্ধ পানীয় 

এবং বায়ু সেবন করা আবশ্যক। শরীর নীরোগ হইলে মন সচরাচর 

প্রফুল্ল থাকে এবং মনকে যে কাজে লাগান যায় সঈীপ্রই উহা সম্পাদন করে। 

বছদিকে এবং বছবিষযকে ছড়ানে। মনকে গুটাইয়! লক্ষামুখে চলানোকে 

উপাসনা বলে। মা যেমন ছেলেদের ঘুম পাড়াইয়া! সংসারের কাজ সারিয়া 
লন, সেইরূপ বিক্ষিপ্র মনকে শাস্ত করিয়! লক্ষ্যপথে চলিতে হইবে । মনকে 
শান্ত করিতে হইলে মনকে একটি বিষয়ে আবদ্ধ করিতে হইবে । ৩ইজন্য 

জনসাধারণের নিমিত্ত মুনিগবিগণ মুহিপূজা! করিতে বলিয়। গিয়াছেন। কিন্তু 
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মানুষ এত ভ্রান্ত, ধাহাকে তাহারা পূজা করিতে বলেন তাকে হায়াইয়া 
পৃত্তলিকাকেই ভগবান্ মনে করিয়া থাকে। আমরা যে পিতামাতাকে 
প্রণাম করিয়া আনন্দ পাই তাহা সেই স্থলমৃত্তি হইতে নহে । ভীহাদের 
চক্ষুঃকর্ণ অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের ভিতর দিয়া যিনি প্রকাশ পাইতেছেন প্রকৃতপক্ষে 
তাহাকে দেখিয়াই স্থখী হই। ভগবানে মন বাধিতে শিখিলে তখন 
আর মূর্তিপূজার আবশ্যক হয় না। যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শবেোর 
অতীত, িনি অনাদি, অবিনাশী ও সর্বব্যাপী তীহাকে কি দিয় তুলন। 
করিবে, তাহাকে কিরূপে বর্ণনা করিবে? বাহিরে অনুসন্ধান করিলে 
তাহাকে পাওয়া যায় না, কারণ কোন দশ বস্তই তাহার সমকক্ষ হতে 
পারে না; তাহাকে হৃদয়ে অন্ভভব করিতে হইবে |* ৮ 

শ্রুতি বলেন £-- 

অস্থঃন্কং মাং পরিতাজা বাহস্তং মস সেবতে। 

ঠন্তস্তং পিওমুতস্ঞ্জা লিচে। কৃর্পরমাস্মানঃ ॥ 1 

অর্থাৎ অস্থরে নিভিত মামাকে তাগ করিয়। যে বাঙ্ঠিরে আমার 
অনুসন্ধান করে, সে তাহার হন্তস্থিত অশ্লপিত্ত ত্যাগ করিয়া নিজের কমই 
লেহন করে। 

জমন্তাগৰতে ভগবান বলিতেছেন, “আমি সকল ভূতে আন্মরূণে 
অবস্থিত; যে ব্যক্তি সে ভূতের 'অবজ্ঞ। করে 'মথচ আমকে বাহিরে অর্চনা 
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৩৬ আত্টোম্নতি | 

করে, তাহার অর্চনা বৃথা বিড়ন্বন!। সর্বভূতে মাত্মরূপে অবস্থিত অ।মাকে 
ঈশ্বর জ্ঞান না! করিয়! মু্রতা প্রযুক্ত যে বাক্তি কেবল প্রতিমার অর্চনা 

করে, সে কেবল মাত্র তশ্মে ঘি ঢালে” । 

শ্রুতি বলেন ১-- 

অগোরণীয়।ন্ মহতে। মহীয়ান্ 

আত্মাসা জন্তোনিহিতো গুহায়াম্ 

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো 

ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মন£ ॥ 

অর্থাৎ তিনি অতি শুক্ষ হইতেও শ্ক্ষতর, মং হঈতেও মহত্তর, তিনি 

জীবের গুহায়াম্ অর্থাৎ বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত। কামনারহিত বা 

দুঃখাদিরহিত এমন কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি শান্ত হঈলে সেই নির্বিকার্র 

বিশুদ্ধ চৈতন্য আত্মাকে সাক্ষাৎ করেন। যদিও ভগবান্ প্রাণীমাত্রেরই 

হৃদয়-গুহার বর্তমান এবং স্ুুলহুস্াদিরূপে এই লোক-চরাচবে বাপু হইয়া 

রহিয়াছেন, তথাপি মায়ার কি প্রভাব, ধষিনি আমাদের অতি নিকটে, যিনি 
আমাদের কলের অপেক্ষা আপনার, তীাহাকেই আমরা সদাসব্বদা ভুলিয়া 

রহিয়াছি। উপাসনার ফলে চিন্তে সব্বগুণের আনির্ভাব হয় এবং এই 

সত্বগুণের আলোকে মায়ার প্রতাব কাটিয়া! গেলে আত্মার স্বরূপ প্রকট 

হয়। ভগবানের প্রতি আমাদের মন যায় নাকেন£ কারণ, আমাদের 

মন বিষয়ের প্রতি আর । যে স্ত্রীর পরপুরুষের প্রতি আকধণ আছে, 

তাহার নিজপতির প্রতি আকর্ণ থাকে না । আমাদের মনও বিষয়রপ 

উপপতিকে বরণ করিয়াছে বলিয়া! ভগবানে আকর্ষণ নাই । আমর! বিষয় 

ভালবাসি বলিয়া ছঃখভোগ করি, কারণ বিষয় নশ্বর; উহা এককালে 

হারাইবেই হারাইবে--কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিব না ; কিন্তু ভগবান 
নিতা ও সত্য--তাহা! হারাইবার কোন ভয় নাই; সুতরাং তগবানকে 
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ভালবাদিলে কখনই দুঃখভোগ করিতে হম্ব না। অবিবাহিতা সস্তা 

'বাপ-মায়ের আকর্ষণে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহ হইলে ধীরে ধীরে 

যেরূপ স্বামীর প্রতি আকুষ্ট হয়, সেইরূপ ঘিষয়াসক্ত মনকে ডগবানের 
শুণগামে বা উপাসনাদ্দ ধীরে ধীবে লম্বা যাইতে হয়। বিষয় হইতে 

মন বিমুখ হইলেই উপাসনার লে শ্রীদ্রই আত্মসাক্ষাৎকার হম্ন এবং 

'অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন_-গভগবান্ ঘখন আমাদের অন্তরেই 

রহিয়াছেন, ডখম "মার উপাসনার আবশ্তক কি? আমর! দুঃখ কষ্টে 

পড়িলে ডিনিত দেখিতে পান, ভবে আমাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করেন 

ন। কেন? শেষোভ্ প্রশ্নের উত্তর সহজবোধ্য, কারণ আমন যত ইচ্ছা 

পাপকাধ্য করিব, "সা ভগবান আসিম্পা আমানের ফলভোগ করিতে দিবেন 

না-_এমন হইডে পায়ে না। প্রথ্ম শ্রশ্নের উত্তর শান্ত্রকাষের মতি সুনার 

উপমা-সাহাযো বর্ণনা করিয়াছেন। তীহায়! বলেন, "ঘ্ৃত 5গ্ষেখ মধ্যে 

থাকিয়। গাভীর দেহেই বর্তমান থাকে, তথাপি তাহাতে তাভাদের শরাধ 

পুষ্ট হয় না; কিন্তু এ দুগ্ধই যখন াহাদের শরীর হইতে নিঃল্ত তম 

পরে উপান্থবিশেষ দ্বারা খ্বতাকারে পরিণত ভন, তখন তাহাই বার 

গাভীর উষধন্ধপে উপকার করিয়া থাকে ; তদ্রূপ পক্ষমেশ্বর সমস্ত দেগীর 

দেহে বিদ্যযান থাফিলেও উপাসনারূপ উপান্ধ ব্যতিরেকে মন্ুমোষ 

হিতসাধন করেন। | 

উপাসনার জন্য কাঁচাকেও বিষদ্ব-সম্পন্তি বা স্্ী-পুত্র-পরিজন পর়িতযাগ 

করিতে হইবে না। চিত্তকে শাস্থ করাই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য । নির্জন 

ঘরে নিছুমিত সময়ে, বিশেষতঃ কালে ও সন্ধ্যাবেলা এক ঘণ্টা! কি 

আধখপ্টা, যে ধেমন পানে, নিঙ্গি্ট আসনে স্থির হইয়া বসিয়া, মনকে বিয় 

ইইচ্ডে গুটাইয়। লইঙ্ষ! ভগবানে বীধিপ্পা ফেলিতে হইবে। হাজার চেষ্টা 



৩৮ ' আস্বোন্নতি। 

সত্তেও প্রথম প্রথম মন ইতভ্ততঃ ছুটিয়! যাইবে, অমনি তাহাকে বিপথ 

হইতে ফিরাইয়৷ একলক্ষ্যে নিয়োজিত করিতে হইবে । ইহাকেই সাধনার 

অভ্যাস-যৌগ বলে। বাহা কতকগুলি নিয়ম আছে, তাহ! মানিয়া চলিলে 

শীঘ্ব চিত্ত শান্ত হয়) যেমন কুশাসনে বসা, ঘরে ধৃপধূন! জ্বালান, কুৎসিত 

ছবির পরিৰর্তে আনন্দবদ্ধক ভগবানের বা সঙ্জনের মৃত্তি রাখা, ঘরে 
আলো এবং বাতাসের পথ খুলিয়া দেওয়া, নান করা বা পরিষ্কার বস্ত্র 

পরিধান কর! ইত্যাদি । শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ, স্জেন্ত 

প্রথমতঃ শরীরের গ্লানি যাহাতে না থাকে বা না আসে, সেই বিষয়ে সতর্ক 

হওয়া আবশ্ঠক | বাহা নিয়ম ব্যতীত শাস্ত্রের কতকগুলি মন্ত্র আছে যাহ 

উচ্চারণ করিলে মন শীঘ্রই শান্তভাব ধারণ করে। বাহার! মুক্তি-অভিলাষী 
তীশারা গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করেন. এবং তাহার নিকট হইতে মুক্তিলাভের 

আপন আপন অবস্তানুষায়ী মন্ত্রলাভ করেন। বত মুনিষি দেখা যান 

সকলেরই প্রায় এক একজন গুরু দেখা যায়। ভগবান রামচন্দ্র সকল 

শান্ত্রেই পণ্ডিত, তথাপি বশিষ্ঠদেব পথ না দেখাইয়া! দিলে মুভ্তিলাত 

করিতে পারিতেন না। গুরুর সাহাষা পাইলে গন্তবাপথ ঠিক করিয়া 

লওয়৷ বায় এবং শীঘ্র লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। 

সেক্ট ভন আত বপিাছেন__ 

তদ্ধজ্ঞানাথং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 

শ্রোত্রিয়ং ব্রচ্মনি্ম্ 

অধাৎ সতাজ্ঞান লাভের জঙ্ত শ্রোত্রিয় ও রক্গনি্ঠ হইয়া] গুরুর নিকট 
গমন করিবে । গুরু যোগ্য শিষ্য পাইলে নিশ্চয়ই সত্যলাভের উপায় 

দেখাইয়া দিবেন। গুরুদত্ব সকল মন্ত্রে ওকার উচ্চারণের বিধি আছে, 

এই শব্ধকে প্রণব বলে। 
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শান্ত্রের তাৎপর্য এইরপ-- 

“ওম ম্ধাক্ষর ব্রচ্ম জানে যেই জন 

সকল বাসন! তার হয় সম্পূরণ 

ওম্ ব্র্গ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান 

ওম্ ব্রহ্ম করধ্যান ৷ 

যে জন বোঝে এই ওম্ মহাক্ষর, 
ব্রহ্মলোকে লভে সেই মহা-সমাদর 1৯ 

ওষ্কার ব্রদ্দের আকারন্বরূপ, স্তরাং ওম্ উচ্চারণ করাও সাকার 

উপাসনা বলা যাইভে পায়ে । মুনিশধিগণ এই শবাকে ধন্থুকের সহিত্ত 

তুলনা করিয়াছেন । ব্রহ্মই আমাদের লক্ষা, ধনুকের শর আমাদের আত্মা । 

ঘেমন শর ধন্তকে আরোপিত করিয়া লক্ষো এ শরকে মিশাইতে হয়, 

সেরূপ ভগবানের ও'কাররপ শক আশ্রয় ধরিয়া আমাদের আত্মাকে 

তগবানে মিশাইয়! ফেলিতে হয়।+ প্রতাহ নিয়মিতরূপে উপাসন! করিলে 

দিশ্চয়ই সময়ে চিত্রশুদ্ধি হষ্টবে এবং আপনাতে ও ভগবানে অভেদভাব 

দর্শন করিলে সময়ে সকল সংশয় ভেদন হছইবে। 

ধিনি আত্মাতে স্বয়ং তুট ভইয়া মনোগত সমুদয় কামন! ত্যাগ করেন, 

তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বল! যায়। এখানে স্থিতগ্রজ্ঞ মানে ধিনি সত্যকে 

নিশ্চিতরূপে জানিয়া আপনাতে আপনি থাকেন; কিন্তু উন্থিরসংধম 

বাতিরেকে স্থিত প্রজ্ঞ হওয়া যায় মা, কারণ ইন্দিয়গণ মুমুক্ষদিগেরও মনকে 

বলপূর্বক হণ করে।? আয্মন্ঞান পাত হইলেও কেহ কর্ণ না করিয়া 
পপি পা ও? সী 

৬ কঠোপনিষতৎ ৯ ( ১৬-১৭) 

1+ রুত্রহ্দয় উপনিবৎ--৩৮ 

£ জ্রীমন্ত্াগবংগীতা-২ (৫৫,৯০)। 
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থাকিতে পারে না, এজন্ত সত্য ও ধশ্মানুসারে আচরণ করিবার স্বভাব 

বা শীলের প্রয়োজন । এ বিষয়ে মহাভারতে শান্তিপর্ধ্র একটী সুন্দর গল্প 

আছে। দেবরাজ ইন্দ্র আপন রাজ্য হারা ইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট 

গিয়া প্রশ্ন করিলেন "গুরোঃ1 শ্রেয়; কি আমাকে বলুন।+ বৃহস্পতি 

তখন ইন্জ্ুকে ত্রহ্মবিদ্যা 'বা আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়। বলেন, “ইহাই 

শ্রেয় । কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে আশ্বস্ত না হইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন__ 

ইহার অপেক্ষা আধক কিছু শ্রেয়; আছে কিনা।' বুভম্পন্তি তাহাকে 

্ক্রাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন। শ্রক্রাচাপ্যের নিকট ইন্দ্র এরূপ 

প্রশ্ন করিলে, তিনি তাহাকে গ্রাহলাদের নিকট পাঠাইলেন | ইন্র 

জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্র।ঙ্গণবেশে প্রহলাদের নিকট গিয়া ঠাহার শি্যত্ব 

গ্রহণ করিয়া তাতার সেবা করিতে লাগিলেন । প্রহ্লাদ তাহার সেবায় 

সন্থ্ট হইয়। একদিন বলিলেন, * শীলই ব্রলোক্যলাভের নিগুঢ় তত্ব 

এবং উহাই শ্রেয়ঃ।, পরে প্রচ্লাদ তাহাকে বর দিতে চাহিলে, 

ইন্দী বলিঞেন, 'আপনার শীল আমাকে দান করুন।' প্রহ্লাদ তথাস্ত 

বলিলে, তাহার শীল ও সঙ্গে সঙ্গে ধন্ম, সত্য, বৃত্ব, এঁশশ্য প্রতি 

গুণে ইন্্র ভূষিত হইলেন এবং উহার ফলে তিনি আপন রাজ্য প্রাপ্ত 

হষ্ইলেন। তাই বলি, উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে সতা ও ধশ্মানুসারে আচরণ 

করিবার স্বভাব গঠিত করিতে হইবে | 

_ উপাসনার সহিত কর্ধু করিতে হইবে সভা, কিন্তু কোনটি কর্ম, 

ক্ষোন্টি অকন্ম এই লইয়া জ্ঞানী ব্যক্কিরাও প্রমাদে পড়েন। তা 
ভ্রভগবান গীতায় বলিতেছেন :-- 

তত্তে কম্ম প্রবক্ষ্যামি বজ ভ্াত্বা মোক্ষ)সেহশুভাৎ। 

অর্থাৎ যাহ! জানিলে তুমি অণ্ডভ অর্থাৎ ইন্জ্িয়কাধ্যে আসক্তি হইতে মূ 

হইবে, তাহাই তোমাকে বলিব। ্ 



কর্ম। ৪১ 

কর্মগ্ুকর্থ ষঃ পশ্যেদকম্মনি চ কর্ম যঃ 

স বুদ্ধিমান মনুষ্যেযু স যুক্তঃ কতনকশ্মকতৎ|* 

অর্থাৎ যিনি কশ্মে অকর্ম্ম ও অকন্মে কম্ম দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই 

বুদ্ধিমান এবং সর্ধকণ্থকারী হইলেও তিনিই ব্রদ্ধে যুক্ত। আসক্তি না 

থাকার কশ্ম ও অকন্ম তাহার নিকট উভয়ই তুল এবং এরূপ অবস্থায় কর্ছা 

করিলেও তাহার কিছুই করা হয়না। যাহার সমুর্ঘয় কম্ম কামন! ও 

সঙ্গল্লবিহীন--তিনিই পণ্ডিত। গআতএব 

তন্রাদসন্কুঃ সততং কাধ্যং কম্ম সমাচর 

আঅসক্কো হ্যাচরণ কণ্ম পরমাপ্রোতি পুরুষ 11 

তুমি ফ্লাসাকিশূ) হইয়া সব্লদা 'অনশ্যকার্ধ্য কম্ম অনুষ্ঠান কর, 

যেহেউু অনাসক হইয়া কম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ'মোক্ষপ্রাপ্ধ হন। এ 

* গীতা, ৪--১৮| 



ভক্তি । 
ঈশরের প্রতি পরা অর্থ।ৎ নিরতিশয়.যে প্রীতি তাহাকেই তক্তি বলে ।* 

টুথ কষ্টে পড়িয়া যে আমরা ভগবান বলিয়া অশ্রুপাত করি তাহা ভক্তির 

চল নহে, তাহা দুঃখেরই ফল, বা মুখে হরি হরি বলিলেই তাহাকে ভক্ত 

বলে না । ভগবানে শ্রদ্ধা ও দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাই, এই বিশ্বাসের সহিত 

ভগবানকে ভালবাসাকে ভক্তি বলে ।+ আবার এন প্রীতি শুধু নিরতিশয় 

নহে, উহা! অহেতুক, নিষ্কাম ও নিরন্তর হওয়া চাই। ভালবাসার মধো 

দর্ববশ্রেষ্ঠ যে নিষ্কাম ভালবাসা তাহাকে ভক্তি বাঁ প্রেম বলে। সচরাচব 

মামরা যাহাকে ভালবাস! নলি তাহাও স্বার্থে কলুসিত। ঘরে ঘরে 

এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন অপরকে ভালবাসার চিহ্নম্বরূপ কোন 

দ্রব্য দিতেছে, কিন্ত সেও ইহীর পরিবর্তে কিছু পাওয়ার আশা মনে মনে 

পোষণ কয়ে) ইভাই নিকৃষ্ট ভালবাসা । গীতায় চারিপ্রকার ভক্তের কথ 

আছে; আর্ত বা রোগাদিতে অভিভূত, জিন্তান্তু বা আত্মন্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী 
বা ইহলোক ও পরলোকে তোগ-সাধনভূত অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছু ও আত্মজ্ঞানী 
এই চারি প্রকার ভক্তের! ভগবানকে ভজনা করেন । ! কেহ দুঃখে কণ্ঠে 

পড়িয়া ভগবানকে ডাকিতে থাকে, কে আত্মুজ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশো 

ভগবানকে ডাকে, কেহ অর্থপ্রাপ্তির ক্ম্ত ভগবানকে ডাকে আর কেহ 

আত্মজ্ঞান লা করিয়া তক্তিপূর্ধাক ভগবানকে ডাকে, সকলের মধো এত 

তক্তিবিশিষট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ । 

* সা (ভক্তি) পরাগ রক্তিরীশ্বরে--শাগ্ডিলা | 

শ ভাগবত ৩---২৯--১২ 

£ গীতা ৭--১৬ 



ভক্তি। ৪৩ 

এখানে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েরই 'আবশাক। শুধু ভক্তি এক প্রকার 

অন্ধ। কোন্ বিষয়ে তক্তি করিবে, কাহাকে ভক্তি করিবে--ইহা ও 

অন্ততঃ জানিয়া লইতে হইবে। কেন উক্তি করিবে, ভক্তির ফল কি, 

ইহাও না বুঝিলে কাহারও ভক্তি আসে না। উহাই বুদ্ধির কাধয। 

আবার শ্রদ্ধারহিত বুদিতে ভগবান লাভ হয় ন[। জ্ঞান হইলে একছন 

মপরকে [চিনিতে পারে সতা, কিন্তু শত্রও অনেক সময় শত্রুর সমন্জ গু 
জানিতে পারে, তাহাতে ভালনাসা আসে না। সেই জনা মহদি শা1গণ) 
বলিয়াছেন ১-_ 

জ্ঞানমিতি চেন দ্বিষতোইপি জ্ঞানসা ঠপসংস্থিতে:। 

শাগ্ডগা--১০ 

অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বেধীরও বদ্ষ-পরিজ্ঞান আছে কিন্ত তাহার ব্রহ্ম-ডক্তি 

পাধঙার হয় না-স্থৃতরাং যাহার! ব্রহ্মভক্ তাহাদিগকে ত্রহ্মসংস্থ বচ্ত। 

ভান্দোগ্য উপনিষদে একটা গল্প আছে । শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতিকে 
ললিলেনঃ বটগাছের একটা কল আনিয়া দেখ তাহার মধ্যে কি তআঙ্ছে। 

শ্বতকেতু উত্তরে বলিলেন, “মনেক নীর্জ বা দান! "মাছে । ঠাহার পিতা 

বাললেন--“একটী বীজ লইয়া উহা ভাঙ্গিয়া দেণ উভাতে কি আছে” | 

শেতকেতু বীজ ভাগ্গিয়া গুঁড়া হইলে বলিলেন_-'এখন কিছু দেখিতেঠি 

না” তখন তাহার পিতা বলিলেন, 'দেখ, এই যে তুমি মাহাকে কিছুই না 

বলিতেছ তাহা হইতে এক একটা প্রকাণ্ড বটগাছ হয়।” এই কথা দ্বারা ভিনি 

স্বেতকেতুকে ইহাই বুঝাইলেন যে, সমন্ত দৃশ্ঠ জগতের মূল কারণ অবাক্ষ 
ও শৃক্ষ পরব্রদ্ধ। এই উপদেশ দিয়া শ্বেতকে ঠুকে বলিলেন-- অন্ধংস্থ!, 

অর্থাৎ ইভার উপর শিশ্বাস রাপ বা এই নাক আপনার হৃদয়ে নুদ্রিত 

করিয়া স্বভাবে ও আচরণে পাঁরপত কর। ঘাঁন অব্যক্, মন ব1 বাক্য 

বেধানে পৌছায় না, সেখানে দঢবিশ্বাস ও তাক্ত ভিন উপায় ক আছে ? 



88 আজ্মোক্নতি। 

যাহাদের ভগবানের প্রতি গ্রীতিও নাউ, দ্বেষ্ নাই, তাহাদের তটঙ্থ 

কহে, যেমন সমুদ্রের তীরে দ্াড়াইলে ঘরেও থাকে না জলেও থাকে 

না, তটে থাকে। এই সকল লোক অপেক্ষা ভগবানের প্রতি দ্বেষী 

প্লোকও ভাল, কারণ সে ভগবানে যুক্ত থাকে । পথে কোন লোক 

কতিপয় ছুষ্ট বালককে টিল নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াও কিছু বলেন না, 

কিন্তু ঘরে আসিলে ত্বাহার পুত্র যদি সামান্ত দোষ করে তাহা হইলে 

তাহাকে তিরস্কার করেন, কারণ পিতা পুতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । তাই ভক্তের 

ষখন ভগবানের সাড়া পান না তখন ভগবানের নিগ্রহ প্রার্থনা করেন এবং 

এই বলিয়া ডাকেন-_ 

তুলে থাকি যদি সাগায়ো আঘাতে, 

নয়নের ঘুম হরণে, 

বেদন দিয়ো! গে! নিয়োগে প্রিয়গো। 

শরণ দিয়ে। গে! চরণে । 

আবার একরূপ ভালৰাসা আছে, তাহা ভয় হইতে উৎপন্ন । অনেকে 

ভগবানকে পুজা করে ও ভক্তি করে, কারণ কুকশ্ম করিলেই তিনি সাজা 

দেন) ভয়ের বস্তকে কি কথনও ভালবাসা যায় ? ঘষে প্রর্কৃত ভালবাসে সে 

কখনও ভয় করে না, ভয় কাহাকে ৰলে জানে না। মা ধে সন্তানকে 

ভালবাসে তাহ! অতি উচ্চদরের। আগুনে বাড়ী পুড়িয়া গেল তপাপি 

ভ্রক্ষেপ নাই--আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়। জননী পুত্রকে বাচাইবার জনা 

অনায়াসে অগ্নিবক্ষে ঝম্প প্রদান করে। ইহারই নাম নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম 

ভালবাসা । বে ভালবাসায় তয় নাই, কোন কান! না, যে ভালবাসার 

একজন অপরকে আপনাত্ স্বরূপ বলিয়! মনে করে, সেই প্রকৃত ভালবাস|। 

ধতদিন আমরা মনে করি আমর! ভগবান্ হইতে পৃথকৃ, ততদিন আমাদের 
ছুঃখ কষ্ট থাকিবে, ততদিন আমাদের সাজ। দ্বিবার লোক খাকিবে। 



উক্তি । .8£ 

একজন 'অপয়ের অনি করে কেন? কারণ সে মনে করে, অপয় লোক 

থাকাতে তাহার সুখের বা স্বার্থের হানি হইঘে। যদি অপর লোকের 

অস্তিত্ব না৷ থাকে তাহ! হইলে সে কাহাকে ভয় করিবে? ছুইজনের পৃথক্ 

অস্তিত্ব অগ্ুডব হইলেই তয়ের সন্কাব হয়, আবার দুইয়ের একভাদর্শনে 

ভয় ছুরীতৃত হইয়। ভালবাসার সঞ্চার হয়| 
তার সত্াক্স জ্ঞান লভে যেই মতিমান্ 

আত্ম-সংগোপনে তার বাসনা না হয়, 

এই তার হয় মনে অভিন্ন ত দুই জনে, 

কারে লুকাইব 'আর কারেই বা তয়। 

তগবানকে ভালবাসিতে পারিলে পৃথিবীর ষ্বাবতীয় বস্ত্রকে এবং 

আপনাকে ভগবামের অংশম্বরূপ দেখবে । অপরকে ভালবাসিলে 

আপনাকেই তালবাস! হইবে । অপরের ক্ষতি করিলে আপনারই ক্ষতি 

করা হইবে । তখন হিংসা, দ্বেষ সমস্ত বিদুরিত হইয়া কেবল ভালবাসা 

থাকিয়া! যাইবে । যাহার দ্বদগ্নে ভালবাসা বাতীত আর কোন আসক্তি 

থাকিবে লা মে ভগবানের স্বরূপ হইয়া যাইবে । ভগবান তাপবালার 

স্বরূপ; যেযত অপক্নকে ভালবালিডে পারিবে অর্থাৎ যাহার ভালবাদার 

গী ধতই বৃদ্ধি হইবে, সে ততই ভগবানের নিকটবর্তী হইবে। পুকুরে 

একটি ঢিল নিক্ষেপ করিলে দেখা খায়, চিলের চতুর্দিকের ঢাকাগুলি 

ক্রেদশঃ বড় হইয়। জলের সিত দিশিয়। যায়; সেইরূপ তালনাসার সীম 

বুদ্ধি পাইলে মানুষও ক্রমে তগবানে দিশিল! ঘায়। প্লুতি বলিতেছেন, 

নী স্বামীর জন্য স্বাদীকে হালবসে না বা স্বাদী স্ত্রীর জন্য স্ত্রীকে 

ভালবানে না, স্্ী স্বামীর ভিতর থে আপনাকে দেশিতে পার তার 

জন্য শ্বামীকে ভালবাসে । নিরু&ট ভালবানার কথ| আলাদা, উহার সঙ্ঠিত 

ভাঙার কোনও সন্বন্থ নাই। এখাদে স্ত্রী রা স্বামী আপনার প্ায়াকে 



৪৬ আত্বোন্নতি | 

বাড়াউয়। ঢু শরীরে প্রতিষ্ঠিত করে, ইচাউ ভালবাসা বাড়াইবার 

রীতি। ক্রমে এই ভালব।সা পুত্র, কণ্ঠা, আত্মীয়, বন্ধু ও পরিজনে বিস্তৃত 

হইলে ক্রমশঃই আপনার আত্মাকে বৃদ্ধি করা হয় এবং অসীম হইলে 

ওগবানে মিশিয়া যায়। 

আমাদের পুত্র কনা দোষ করিলে অনায়।সে হাহা মার্জন! করিয়া 

'ভাহাদের আদর কবি, কারণ তখন মনে করি যে তাহারা ভুণ ক্রমে ব 

অজ্ঞানবশে অন্যায় কম্ম করিয়াছে । বপন 'আামরা বুঝব, মানুষের সকল 

দুঃখ কষ্ট অক্জানতা "হইতে উৎপন্ন, এবং মুনিদিগের ও মণিত্রম হয়, তখন 

তাপরকে ক্ষমা করিব না কেন? এই সহানুভূতি হইতে ভালবাসা আসে এবং 

ভালবাসা হইতে মানুম মানুষের সাহায্য করে। আতি বলেন, ব্রহ্মদানত 

সর্বোৎকৃষ্ট দান। অর্থাৎ ব্রদ্দের জ্ঞানদানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। মানুষকে 

আপনার স্বরূপ দেখাইয়া দেওয়া এবং মান্গষের ভিতর মে সকল গ্প্র 

শত্তি আছে তাহাদের দাগাইয়! দিলে মানুষকে নেরূপ উন্নত করা হয়, 

সেইরূপ আর কিছুতে হয় না। ভিগারীকে ছনুঠা চাল দিলে অন্ততঃ 
সেই দিনের দুঃখ কট নিবারণ হইতে পারে, 'কন্ত দিনের পর দিন তাভার 

জন/ যে ঢুঃখ কষ্ট অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা! ব্রহ্মজ্ঞান বা আস্মজ্ঞান 

ব্যতীত কিরূপে নিবারিত ভইবে ? 

মানুষের ভালবাসা হইতে মানুষের উন্নতির পরিমাণ পাওয়া যায়। 

মন্দলোক জগতকে মন্দহ দেখে, শাললোক জগৎকে ভাল ধেঁখে । বাহিরের 

বস্ত্র নামত্ত মাত্র ; আমাদের ভিতর বে ভালবাসা আছে তাহ দিয়! আমর। 

বাছিরের বস্তুকে সাজাইয়! দেখি । আমরা 1নজে ভালবাসাপূর্ণ হষ্টলে এ 
ভাঙবাস। দিয়া বাহিরের লোককে মণ্ডিত করিলে লোকটাকে ভালই 

দেধিব। যে পাঁরমাণে ভাপবাসার জভাব হইবে সেই পরিমাণে লোকটাকে 

নীচু বলিয়া দোখব। প্রায় দেখ বার, একটি হুন্দরী স্ত্রীলোক একটী 



ভক্তি । ৪৭ 

কুংসিত পুরুষকে ভালফাসে, ইহারও এ কারণ। স্থন্দরী স্ত্রী আপনার 

সদ্গুণ দিয়া কুৎসিত পুরুষকে ঢাকিয়া সংলোক বালিয়! জানে । শামুকের 

ভিতর বালির কণা ঢুকিলে যেমন শামুকের রস বহিরগত হইয়া বালিকে 

আচ্ছাদন করে এবং মুক্তাম্ব পঁরণত করে, নানুষের ভালবাপাও আপনার 

সদগুণ লইয়া অপরকে বিভূষিত করে. যে মানুষ মুক্ত হইয়াঞ্ছে সে 

সর্বজ্ঞ ভগবানকে দেখে এবং উঠ! জানিম্া ভগবানের কার্য করে। 

সে 'আপনার জঙ্ শুধু গন্মধারণ করে না, ঠাহাব কাজ করিতে করতে 

আপনার বলিয়া য! কিছু "মাছে সমন্ত বলিদান দেয়। সে তগন তু তু 

ব্যতীত আর কিছু বলিতে পাবে না এবং তাহাতেই মগ্ থাকে । ভগবানের 

হাতের লেখনীর মত তাহার ভর দিয়! তখন ভগবান প্রকাশিত 

হন এনং সেই স্বর্গ ভাব ৭ ভালবাসার সম্মুথে জগৎ নতমস্তঁকে 

দণ্ডায়মান হয়। 

পপ পাশ শী শপ 



উপসংহার । 
শান্সলকথিত দুঃখনিবৃত্তি বা স্থুখের উপায় তিনটা, যখা--জ্ঞান, কম্মম ও 

তন্তি। সকলেরই উদ্দেশ্য এক, মন জয় করা । বিভিন্ন মার্সগুলি যে 

একেবারে স্বতন্ত্র তাহা নহে, একে অপরের সাহায্য করে। - কর্ম যেধূপ 

জানের সাহাধা করে, জ্ঞানও সেইরূপ কর্মের সাহাব্য করে । কন্ম হইতে 

ভক্তি আসে, আবার জ্ঞান হইতেও ভক্তি আসে এবং ভক্তি হইতে জ্ঞান 

আসে। শেষে জ্ঞান, কন্ম ও ভক্তি একপথে মিলিত হয়, তখন তাহাদের, 

চিনিবার উপায় থাকে না। যে প্রকৃত সাধক তাহাকে জ্ঞানী বলা যায়, 

কল্ী বল| যায়, আবার ভক্ত ব্লাযায়। যে ভক্তি জ্ঞান ও কশ্ছে 

প্রতিষ্ঠিত তাহাকেই ভক্তি বলে, তাহা অসাধারণ ও অটুট । সাধারণ 
লোকে সাহাকে ভক্তি বা ভগবানে বিশ্বাস বলে তাহ] অতি ক্ষণভন্কুর। 
দুঃথে, কষ্টে বা লোভে পড়িশে তাহাদের ভগবানে বিশ্বাম না তীশ্ার নাম 

পর্যন্ত মনে থাকে না। 

ধাারা ভগবানকে চান বা যাহারা দুঃখের কবল হইতে চিরমুক্তি 

লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের জ্ঞান, কন্ম ও ভাক্ত এ পথেই লইয়া 

যায়। ধাঠারা পৃর্ণবূপে মনোক্জয় করেন অর্থাৎ বশিষ্ঠ মুনির কথায় পূর্ণবরহ্গ- 
স্বরূপ অবস্থিতি করেন, তাহাদের আর কোনও কশ্ম থাকে না। পর্বব পূর্ব 

অধ্যায়ে তাহাদের যে সকণ আচার ব্যবহারের কথ! বলা হইয়াছে তাহার 

কত্তকগুলি সাধারণের পক্ষে থাটে না) যেমন অহিংসা বলিতে সিঙ্ছবাক্তি 

যেকপ সর্বত]াগ করিতে প্রস্তুত, গৃহস্থ সেরূপ ত্যাগ করিতে পারে না । 

সাধক ফেবপ প্রাণীবিনাশ না করিয়া বা কোন প্রাণীর মনে কই না দিয়! 

জীবন ধারণ করিতে পারেন, গৃহস্থ তাহ। পারে না। ভাল লোকে সব 

তাল দেখে, ইহার অর্থ এরূপ ন্য় যে গৃহস্থ চোরকে প্রশ্রয় দিবে বা 



উপসংহার । ৪৯ 

দন্যুকে ভালবাসিবে। ধাহার! মুক্ত পুরুষ ঠাহাদের পক্ষে ভাল লোক 

মন্দ লোক একই কথা- তাহারা নিযাতিত হইলেও শক্রর মঙ্গল-কামনা 

করন। তাহাদের পক্ষে লেকাচার ও ধন্মের অনুশাসন খাটে নাঃ 

কারণ তাহারা যে মতালাভ করেন তাহ! ধন্ম অপেক্ষা অনেক বড়। 

কম্থ সাধারণ লোকের পঙ্গে সংসারে থাকিতে হইলে লোকাচার ও 

ধন্মের অন্নশাসন মা নিয়া চলিতে হয়। | 

সংকম্ম যেমন আমাদের চরিত্র গঠন করে, ধম্মুও সেইরূপ চরিত্- 

গঠনের সভায়ত। করে। একটি চারাগাছ' রক্ষা করিতে হইলে যেমন 

পেড়া দিয়া উহা বেন করিয়া রাখিতে হয়, সেইরূপ চরিত গঠন 

করিতে হইলে গ্রথমে আমাদের ধশ্মেব গণ্তীর [তিতর ধর্মের অনুশাসন 

মানিয়। চলিতে হয়। তে কেবল তাহার নে, যাহার! এ ধন্ম মানিয়! 

চাল তাহাদেরও উপকার করা হয় এবং সকণে মিলিয়। এক ধর্ম এবং 

একরূপ 'মাচার পার মানিয়! চলিলে সমাজ ও ক্রমে জাতি গঠিত হয়। 

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি যেরূপ মনোজয়ের পথ দেখাইয়া দেয়, ধর্ণাও 

বিভিন্ন অনুশাসন বা কর্তৃব্য কণ্ম দ্বারা এ পথই দেখাইয়া দেয়। যে 

যেরূপ কন্মের অধিকারী সেইরূপ বিভিন্ন 'অ৭স্থাম্রযায়া লোকের পক্ষে 

বিভিন্ন প্রকার বাবস্থা আাছে। 

হিন্দুশান্্বকারগণ কি কি দা ভোজন কর! আবশ্তক মাত্র তাহাই 

নলিয়। সন্থষ্ট চন নাই, তিথি ও বার হিসাবে প্রতিদিন কিরূপ আহার 

করিলে শরীর সুস্থ থাকে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া 'গিয়াছেন। সহজ- 

প্রাপা পুষ্টিকর খান্ছে যেরূপ মন জয় করা যায়, সেরূপ লালসা-অনুযায়ী 

নানারূপ ভ্রবা ভোঙ্জনে মন জয় করা যায় ন; লালসার বশবর্তী হইয়া 

আমরা যেক্সপপ রুচিকর দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছি, সেইরপু 

পরের অনুকরণ করিয়। আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদও বাড়াইয়াছি। 

৪ 



৫৯ আত্মোন্নতি। 

ধর্্মবিহীন অন্যায় অভাব স্থষ্টি করিয়া তাহা পূরণের নিমিত্ত আমর! পদে 
পদে ছুঃখ কষ্ট অনুভব করি। এই ভান্তায় অভাব পূরণের নিমিত্ত 

আমরা আয়বুদ্ধির জন্ত দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াই, কিন্তু একবারও 

ভাবিয়া দেখি না--এই সকল অভাব স্থাষ্ট না করিলে এবং তাহার 

জনা অন্যায় খরচ না করিলে 'মামাদের আয় কত বাড়িয়া যার়। 

একজন গ্রীকদেশীয় খধষি এইরূপ বলিয়াছেন,_-যে পরিমাণে লোক 

যে পরিমাণ বস্ব বাতিরেকে জীবন ধারণ করে সেই পরিমাণে তাহার 

ধনের পরিমাণ বৃঝ[য়. ইঠা অতি সত্য কথা) মান্তম যত উন্নত তয় 

ততই তাহার কামনা 9 সাজসঙ্জা কমিয়া যায়। 

হিন্দুশান্মে মনোজ্জয়ের জন্য বা সর্দভূতে ভগবানের শস্তিত্ব অনুভব 

করিবার জন। সাকার নিরাকার সকলরূপ পুজার বাবস্থা মাচে। সাকাব 

পৃজা নিরাকার পুঙ্জার সহায়ত! করে, এক্গন্য নানারূপ দেবদেবীর পুজা- 
পদ্ধতির ব্যবস্থা আাছে। ধীহারা সর্বভতে ভগবানের উপলব্ধি করিয়াছেন 

তাহাদেরও দেবদেবীর গ্রতিমায় ভগবান নাই একথা বলা সাজে না। 

পুত্তলিকা পৃ! লইয়া কেণল হিন্দু নহে, নানা ধর্মাবলম্বী লোকে দন্দ বিবাদ 

সৃষ্টি করে, কিন্থ তাহারা জানে না, তাহারা সাধারণ লোককে কিরূপ 

ধর্্মবিহীন করিয়া ছাড়িয়। দের। এই বিষয়ে জেলালুর্দিন একটি গল্প 

লিপিবদ্ধ করেন, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা এক 
কৃষক এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছিল “হে ভগবান তুমি কোথায় আছ 

আমাকে দেখা দাও, আমি তোমার সেবা করিব, আমি তোমার ছুত। 

পরিষ্কার করিব, আমি তোমার চুল ঝআচড়াইয় দিব, বন্ধ সীৰণ করিব এ 

তোমার জন্য ঘপ্ধ যোগাড় করিব ।' মোসেস. নামক এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত- 

ব্যক্তি পথে চলিতে চলিতে এ প্রার্থনা শুনিয়! কুষককে গালি দিলেন-__ 

“রে নির্বোধ, তোর পিতা মুসলমান, তুই কাফের হইয়াছিস। ঈশ্বর 
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নিরাক!র, তাহ,র ওসকল কাজ্রের আবশ)ক নাই” । এই বলিতে কৃষক 

ভগ্নোদাম হইয়া পলাইয়া গেল। কিমতক্ষণ পরে মোসেস আকাশ হতে 
! একটা অশরীরী বাণী শ্রবণ করিলেন, “রে মুঢ--মোসেস.! তুমি আমার 

চাকরকে তাড়াইলে কেন? লোকসমূহকে আমার নিকট লইয়া আমাই 

তোমার কর্তব্য, তাহাদের আমার নিকট হইতে তাঁড়ান তোমার উচিত 

5য় নাই। "আমার পুজার 'নমিত্ত প্রত্োক জাতিকে আমি নিভিন্ন 

প্রকার 'আচার-ব/বহার ও ধশ্মনীতি দিয়াছি। তাহাদের স্খ্যাতি 

ধা পৃজাদ্রপ্যের আমার কোন প্রয়োজন নাই; আমি হাহাদেও অন্তঃকরণ 

দোখ। "মাকে ভ'ক্র-প্রদশনের নানারূপ উপায় আছে, কিন্তু ভক্তি 

যথার্থ হ্টলে আমি তাভা গ্রহণ করি |", এই শুনিয়া মোসেস্ বিগুলিত 

'এপুর্বক ভগবানের নিকট ক্ষমাপ্াথনা করেন। সাধু তুকারাম বলেন, 

“দেব ভাবাচা ভঁকেলা?” গাথা দেবতা ভাবের জনা ক্ষুধিত প্রতীকের 

জন্য নতে ;যাগাব প্রতীক বানিমিত বস্ত্ব যাহাই হউক না কেন তদ্বারা 

পরমেশ্বরকে যে ভজনা করে, সে পরমন্বরেতেই উপনীত হয়। শ্রভগবান্ 

বলেন--_ 

যে যথা মাং প্রপদ।2 তাংন্তথল ভঙ্জাম্যহং 

(গীতা ৪--+১১) 

র্থাহ 'সামাকে যে যেরপে ভঙ্গন! কার, সেইরূপট্ট 'আমি তাহাদিগকে 

ভজন] করি। তিনি "্মআার৭ বলিতেছেন, চে পার্থ! আমাকে মাশ্রয় 

করিলে স্ত্রী নৈশা এ শৃদ্র কিংবা অন্তাজাদি যে সকল পাপধোনি তাহার়াও 

পরমসিদ্ধি লাভ করে। (৯ম অধ্যায় ৩২) ভগবান কাচার9 জাতি 

দেখেন না বা ব্যবস! দেখেন না। সকল ধন্ম জাতি ব! ব্যবসায়ে লোভ 

আছে, পাপ আছে, আবার চিন্তগুদ্ধি করিবার পথ আছে। মঞাভারতে 

একজন মাংসবিক্রেতা ব্যাধ কোন ব্রাঙ্গগকে এবং এক বণিক কোন 



৫২ | আত্মোন্নতি। 

তপশ্থীকে স্বধর্মানুসারে নিষ্কামভাবে আপনাপন কর্ম করিয়া কির 

মোক্ষলাভ হয় ইহাই উপদেশ দেন ।* শুভ কর্মের ছারা চিত্ত নির্মল হ 

বুদ্ধি ক্ষমতা গ্রাপ্ত হয়, তগবানে ভক্তি আসে । কোন মন্ধুষোর যোগ্য 
তাহার জাতি ধশ্ব বা বাবসায়ের উপর নির্ভর করে ন!, তাহার তস্তঃকর্ 

শুদ্ধতার উপর নির্ডর করে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে, ভগবানে ভক্তিও ৷ 
বিশ্বাস রাখিয়া উপাসন! ও স্বধর্মানুসারে নিত্যনৈমিত্তিক কাধ্য করি 

সহজেই মন জয় করা যায় তখন আর কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুঃ 

মানুষকে চঞ্চল করিতে পারে না। এথানে জ্ঞান কর্ম ভক্তি তিনের 

আবশ্তকতা আছে এবং ইহারা সকলেই সুথ দুঃখের অতীত ভবস্থায় লই 

যার। ইহাই পরম-পুরুষার্থ ইহাই সুখ । 

সমাপ্ত । 

০ পচ উরি ১ কপ শী দত সপী শপে: ৮৩ পি পিস তি িশিতি পট শোও? পপ শিপ পিটিসি তি 

* মহাভারত, বন ২*৬স্*২১৪, শাস্তি ২৬০.৮২৬৩ 
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টাকা ইফ্টবেলগল ইন্ট্রিটিউসনের সহকারী শিক্ষক 

আযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
প্রণীত ] 

মূলা--এক টাকা | 

4241 ?50%/5 7558”06৫. 



প্রকাশক--গ্রন্থকার, 

ইফ্টবেঙগল ইন্ভিটিউসন, ঢাকা । 

প্রাপ্তি স্থান 
(১) ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স ; ৬৫নং কলেজ দ্রীই। কলিকাতা ; 

ঢাকা; ময়মনসিংহ । 

(২) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন, 

২৯৩। ১1 ১, কর্ণওয়ালিশ ট্রীট, কলিকাতা । 

(৩) গ্রন্থকার । 



দিদি! 
তুমি জীবনে বড় ছুঃখ কষ্ট পাইয়া! অকালে আমাদের, 

কাটাইয়া চিরতরে নিরুদ্দেশ হইয়াছ। কত দিন আমাদের 

কথা হইয়াছিল,__যে আগে মরিবে সে আসিয়া যে প্রকারে, 

হউক অপরকে দেখা দিবে। তুমি, দাদা, েন্ত--তৌ? রর 

আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে; তারপর কতকাল চলি 

গেল, এক মুহূর্তের তরেও তো দিদি, একবার আসিয়া ্  

আমার কাছে মিথ কথা বল নাই, তবে ্ি গু বলী 

হইয়াছ 1 অগ্নির ম্যায় নিবিয়া গিয়াছ? মৃতা কি তরে 

চিরনিদ্রা? তাহাতে তা তাবিতে ইচ্ছা হয় না! এ থে 

এখন তোমার কিছু আসে যায় ন। টড এখন স্থুখ মূ 

অতীত, তুমি মৃত্যুর কোলে গা লাভ করিয়া । তবে 

তে। দিদি, আমার আর কোনো দুঃখ নাই । তোমার যে সকল? 

দুঃখের অবসান হইয়াছে, ইহাই আমার শান্তি। - 

তোমারই পুণ্য-স্মৃতিতে; তোমারই উদ্দেশ্য এই কথাও 

ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে উৎসর্গ করিলাম । টি 

তোমার সেছের 





আর ক 

৪৬০৮৩০(৬ ৩৮০০৮০০০০৯৭ 

রি 10০৮০- ৩১0/৩৩০, 

বন্ধুবর ফোগেশবাবু কিছুতেই ছাড়িবেন না) তাই “সতোর সন্ধান” 

“মামারও মত নগণ্য লোকের লেখা ভূমিকা-সংযুকত হইয়া বাহির 
হইতেছে। র 

ছোট বই-- মাসিক পক্জিধায় প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধের সমষইরমাত 

কিন্তু উপেক্ষার জিনিষ নয়। কবিতা ও উপন্তাসপর্বস্ব বাঙগলামাহিত্ো 

এই শ্রেণীর স্বাধীনচিস্তামূলক গ্রন্থের দর্শনল'ভ মাশ্চর্য) ব্যাপার বিশেষ । 

সে কারণেও লেখক ধন্যবাদার্হ। রর 

: বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের ঘুগে। বাপ পিতামহ ধর মাগের মহ আহা 

রাখা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া উঠিভেছে। বিশ্বাসই [িশ সে ধঙ্মের 

ভিদ্ধি। সেই খিশ্বাসের মূল দিন দিনই ছিন্ন হইতেছে এবং পুর্বাকালের 

ধম্ম ও দশন বর্তৃনান জীবনের সঙ্গে আর সেন খাপ খাইতেছে না; 

সুলন্জীবনের সহিত তাহাদের সম্পর্ব নাই বজিলেই চলে। সংসারের 

ছারধিকাংশ লোকই “গতাগ্চগন্ডিকতারই” পক্ষপাতী; যা আছে তাই 

তাদের কাছে সুন্দর, শ্রেষ্ঠ; পরিবর্তনের তারা কোনও দয়ফার মনে 

করেনা। প্রাচীন ধর্দমকেই আশ্রয় করিয়া তাহার! চপিয়াে। কিন্ত 

ষাঝে মাঝে ছচারিটী লোক এমনও দেখা বায়_ সুখের বিষয় এদের সংখা! 

দিন দিনই বাড়িয়! চলিয়াছে-ধারা নিজ ভাবে জ্ঞানের সার্ধাযো জীবনরূপ 

ব্যাপারের উদ্দেস্ত বুঝিয়া চলিতে চান। গ্রন্থকার এই শ্রেণীর লোক। 

আজীবন তিনি এই চেষ্টা করিয়াছেন, নানাপ্রস্থ পাঠ কত্রিয়াছেন - এ৭ল 

“ত্রোঢাত্বর লীষায় আসিকা পৌছিয়াছেন” ; বিবাহ করেন নাই, তঙ্ঞ্ 

শা 
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_ বোধ হয় অবসর ঘটিয়া উঠে নাই বা তাঁহার সাপক্ষে তিনি তেমন সম্যক্ 

কারণ খু'জিয়। পান নাই ' বাংলার মত জায়গায় যেখানে বিবাহ না কর! 

একটা অলৌকিক ব্যাপার, এভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থয় শুধু গরস্চর্চায় মগ্ন 
থাকিয়া জীবন কাটান--ইহাও একটী নিতান্ত আশ্চর্য্য আনন্দদায়ক 

বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে । “ন্তোর সন্ধান” নামক এই ক্ষুদ্র বইখানিতে 
গ্রস্থকার সেই আদি সাতোরই সন্ধানে বাহির হইয়াছেন-বাঁকে উপলব্ধি 

করিব।র জন্ত লোকে যুগ গে অগ্থিিচিন্ত হন পুক্তেজ্ছে। 

আত্মা একটা কল্পনার বিবয়, ইহার সন্ধ'ন কেহ পাইয়াছে ফি? 

মামার দেহ মধ্যে নাকি ইহার স্থান, কিছু কৈ এ পধ্যন্তত ভার দেখা 

মিলিল না! ভগবানও এইরূপ--ু'জিলে দূরেই সবির। ঘান। বিশ্বাস 

যে দিন গিয়াছে, দে দিন হইতে তিনিও গা-্ডাকা দিয়াছেন। 

মানুষ দুর্ববলচিত্ত--থোল। নাতোর মুখে,মুপী- যেখানে শূন্ততা ছাড়া আর 

কিছুই নাই-দাড়াইতে অনেকেরই সাহচণে কুলায় না; ভগনানব্ূপ একটা 
'কআশ্রয়কে পাইয়। সে ধেন বচিয়া গিয়াছে । আদি-সন্তহীন আদারে ঢাকা 

ঘটনাখেণীর মধ্যে দিবধলঙ্থ অনস্থায় দা ইতে ভার পণ জাপিয়া উঠে। 

তাই ভগবানরূপ কে'টরের ভিতর চোখ বুজিযা মাথ। উনি বিনাবাক্া- 

ব)য়ে সেকোন প্রকাথে ভীবনকাটাইয়া ফর | এই জনই দেশা যায়, তেমন 

| বিশ্ব-বিশ্রাত বৈজ্ঞানিক- তিনিও ধন বা।সারে নিতান্ত বালকের সায় 

গোঁবর-গণেশটা | ধন সঙ্বন্থীয় তর্কের সময় তারও ধুর্তির আশা করা বৃথা । ; 

এই ভারতবর্ষে পুব(পরই এই সার সস্তা খুলিয়া বাহির করিধার মহৎ 

প্রয়াস চলিয়া আসিয়াছে । বেদের দিন হইছে আরস্ত করিয়া এ পর্য্ত 

কতভাবে না তন্বটীকে আয়ন্ত কদ্িন'র চেষ্টা হইয়াছে । দশন ও ধর্দের 

এতদিন ধরিয়া এমন একাদিক্রদে আলোচনা পূর্বাপর ভগন্তে আর 



নী 

কোথায়ও হয় নাই | এমন দর্বধপ্ের সম্মিলনও আর কোথাও দেখা 
'যায় নাই। এই ভারতবর্ধেই চার্ধাক নামে এজ মহাপত্ডিত দীর্শনিকের 
'আবিভাব হইয়াছিল। ভিন “আম্মা ও বন্ধের” অগ্তিত্বের গ্রামাণ 
না পাইয়া নাস্থিকতাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন কিন্ত শেষ পধান্ত সেই 
সাধু তন্বানেষীর দ্শনরাঙ্জো স্থান হইল ন'| সত্য কিন্তু মরিবার নয়। 
এতদিন পরে মেই নাস্তিকতাবাদই জবাদ (10160110115) ১১ সংশমবাদ 

(21005610191) ) প্রভৃতি নানামূর্রিতে কি এদেশে কি ইউরোপে মাথ! 

তুলিয়া দাড়াইতেছে এবং ক্রমে তাহার গ্রন্তিপত্তিও বাড়িয়া চলিয়াছে। 
এক সময় ছিল, যখন ধশ্ম লোকের নিতা নৈমিস্ভিক গাঁবনের গ্রধান অঙ্গ- 
স্বরূপ ছিল_-এখন ? ফরাসীদেশে ধর্ম রাজাশামন হইতে ছিন্ন হইয়া 
গিয়াছে; রুশিয়াতে তাহার সম্পূর্ণরূপে যূলচ্ছেদ হই: নির্লা নাস্তিক তাবাদ 
প্রচার হইতেছে। ধর্ম যে একটা প্রকাণ্ড কৃষ'স্কারের বোঁচকা, এটাকে 

মাথার উপর তইতে ফেলিয়া দিয়া হাল্কা হইয়া চলাই যে বৃদ্ধিমঃনের 
কর্তবা, ইহা অনেকেই বুঝিতেছেন | 

তনবিষ্তারের সঙ্গে সঙ্গে। বিশ্বঃসলোপের সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব সংশম দেগা 

দয়াছে -কি প্রাচা, কি প্রাগীত সর্বরই মনীমিগণ যুগগীড়ায় কাতর । 

এখন কথা হইতেছে “কঃ পদ্থাঃ ?” সোজা কথায় প্রচলিত সমন্ত ধর্মই 
অন্তঃসার শুন্য, সকলটীকেই না ত্যাগ করিয়া উপায় নাই। অবন্ঠ স্বীকার 

করিতে হইবে বিজ্ঞান ভাঙ্গিতেছে ষথে& কিন্ত তাঁর জায়গায় নুতন কিছু 

(নামত ধর্মের আভাস দিয়া উঠিতে পারিতেছে না| কিন্তু মিথাকে 
মশয় করিয়াও তো চল! বায় না-সে যে আরে! বিড়ম্বনা । বালকের 

1ন্চ হ| ভগবান! হা ভগবান! করিয়া প্রার্থনা করা সে অঙ্কের 
ঘভিনয় শেষ হইয়াছে। 
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মানুষের শক্তি এ পর্য্যন্ত কি সব বৃথ। প্রয়াদে ন' ব্যর়িত হইয়।ছে, 

আর কি সব লোক এবং লেখাই এ ষানৎ লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা পাইয়া 

আপিয়াছে! তার! নিপেরাও কিছু বোঝে নাই, অথচ পরকেও বিপথে 

নিচে ক্রুটী করে লাই । অথবা, এ যেন অন্ধের অন্ধকে চাঁলাইবার চেষ্টা _ 

ভজনেই ভ্রান্ত। এখনো কিন্তু তাহাদের প্রভাবই চলিয়াছে__এখলে 

ভগবান ও জাত্মা বলিয়। কত কি বলা হইতেছে; কত ধর্মগ্রন্থ রচিত 

হইতেছে, ভগবানের গ্রতি কাকুতিমিনতিভরা কত সব কবিতা রচিত 

হইয়া লেকের বিশ্ময় উৎপাদন করিতেছে। 

“সত্োর সন্ধান” গ্রন্থে লেখক উপরোক্ষ বিফ সকল এবং বৈষম্যপূর্ণ 

ষে সকল আচার নীতি সমাঙ্জে প্রচলিত আছে, তাহার সম্বন্ধে নাশাকথার 

অবতারণা করিয়ছেন এবং প্রান্য ও প্রতীচোর গ্রন্থি আলোচন। করিয়া 

তাহা বুঝিবার চেটা কনযাছেন | 

গ্রন্থকার সতোর ম্জানে বাহির হইয়াফেন। এনেতি, নেতি” করিয়া 

হিনি সবই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, “ভগবানকে” খুজিয়। তিনি 

পান নাই) 'আত্মার'ও দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠিল না। তাই তিনি হতাশ 

হইয়া পরনেবারূপ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন । 

ঠাহাব লিঙ্গের কথায়, "মনে করিল।ম, আর সত্যের সন্ধানে বুথ! শক্তি 

নষ্ট করিণ সা, ধে কয়দিন বাচিয়া থাকিব পরের সেবায় আত্মনিয়োগ 

করব । এই আদশ মনে রাখিয়া কাধ্য করিলে কিছু শান্তি পাওয়া যাস, 

ইহাই বর্তমান যুগের ধর্ম স্থির করিলাম'।” কিন্তু কথা হইতেছে এমন 

জল মিশানো। ছধে কোন কাজ হইবে কি? যার চক্ষে জগতের জাদি 

কারণ বলিরা কোন ভিন্ন ধরা দিলনা-_কোথা হ'তে, কেন, কোথা 

ফাব__এ সফল প্রপ্নের উত্তর সারা জীবন ধিনি চেষ্টা করিয়াও পাইলেন 

না - পরলেধাতেই তার প্রাণ পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিবে কি? এ-বে 

শতছিত্র পাজে অমৃত সঞ্চয়ের চেষ্টা । 
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সাধারণ পাঠকের জন্ধ এ বই নয়। ধারা চিন্তাগীল-_জীবনরপ- 

ব্যাপার ধারা বুঝিতে ইচ্ছুক-_তীদের অনুরোধ করিতেছি এই 

বইখান! পড়ুন; স্ষুর্ধ হইলেও ইঠা৪ ভিন্তর যে রদ্ুকণ! ছড়াইয়া আছে 

তাহার সঙ্গে পরিচিত হইয়া নিশ্চয়ই অশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। 

প্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত । 





নিবেদন। 
অবসর সময়ে যাহা চিন্তা করিতাম তাহা লিখিয়া রাখিতাম । নেই 

লেখাগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় পৰে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি 
উহা স্থানে স্থানে কিছু পরিবন্তিত ও পরিবন্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে 

গ্রক।শ জরিতে প্রমাী হইলাম। আমার প্লেখাগুলি সর্বগাধারণে 
কিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা জানি না । আমার জীবনে যে সমন্তাগুলি 

উপগ্থিত হইয়াছে তাহা আমার নিজের দিক দিয়া যেভাবে দেখিয়াছি ও 

সমাধানের চে! করিয়াছি আঞ্জ তাহা লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত 

হইলাম । সকলে ষেঃ আমার সহিত একমত হইবেন তাহা মন্তবপর 

নহে, কেননা বৈচিত্র্যই অগং। প্রকৃত সত্য কি) তাহা আনি, 

কোনো নৃতন কথ! বালবার ম্পদ্ধী আমি রাখি না। আমি বাহা 

বুঝিয়াছি তাহাই সধচদয় পাঠকবগের নিকট সরল প্রাণে উপস্থিত 

করিলাম। যদি এই পশ্তকথাণি পাঠ করয়া কাহারও চিন্তার ধারা 

কিছমার শরবত হয় হাহা হইলেই অমি আমার সকল শ্রম সার্থক 

মনে করিণ। 

সা।7ঠ জগতে স্ুপ্রতিচিত। কলিক।তা ইউনিভাগপিট কমিশন 
কতৃক ৬ল এসনাপ্র1থ। এপ্রহেণিক1)” প্রঞ্জাল? ও “জাঁবনণ ইত্যাদি 

গ্রহপ্রণেতা মুন্সেফ, অযুক্ক বাবু খারেগকমার লও এষ এ )ক) এল. 

মহ।শয় তাহার অমূল্য সময় নঠ কবিয়া আনার পুস্তকথানিক় ভূমিক! 

লিখিয়া দিয়াছেল, তজ্জ আমি তা€ার নিকট কত রহিলাম। 

নানা কারণে স্থানে স্থানে মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়া গেল গঙ্গনত 
পাঠকবর্গের নিকট মার্জনা চাহিতেছি। 

ইষ্টবেঙ্গল ইন্ফিটিউসন, ঢাক! । 1 

২৫লে চেত্র। ১৩০* সন । 
এন্কার। 





সৃচা। 
বিষয় . 

ন!ক্তিতকর প্রেন ডি 

( ঝান্ধন-_টৈর, ৮৩১২) 

২। আস্তিক ও নাত্তিক *.. 

( ভারতী-বৈশাখ, ১৮৬০) 
নির্দবাণ ও জন্মাস্ত রদ 

( ভারতা- মঘ, ১৬২৮) 

শিয়তিব!দ 

( ভারতা--আাঘ, ১২৯) 

৫ 

চর 

ঢু ৫1 বিন নংশবদ্ধ ও দারিছা 

(ভারতা আফা, ১৩২১) 

এর্কসভ| 

( ভারুতা-ফাহান, ১৩২৯) 

৭। সতী আসল ও নেকা 

(মানসা- চৈত্র, ১৩০৯) 

৮। মালোচনা 8 

(ক) ভৌতিক তত্ব ১১, 
(ভারতী _ভাড্র, ৯৩৩০) 

(২) ইচ্ছার কর্ড 
(করত আসদিন। ১০৩০) 

খ্রি 

৫৭. 
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গে) জানের উদ্দেশ্ট কি? 

( ভারতী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) 

৯ নিমন্ত্রণ সভা 

ৃ (ভারতী-__চৈত্র, ১৩৩০ ) 

০। দুঃখবাদ 
( ভারতী- ফাল্গুন, ১৩৩০ ) 

১১। সত্যের সন্ধান 
1 ভারতী--মাঘ, ১৩৩০ ) 

৭৮ 

৭০১ 

৪9০ 



সত্যের মন্ধান | 
নাস্তিকের প্রেম। 

দেশী আন্দোলনের ফলে শশাঙ্কশেখরের দেশ-হিতৈষণ! 

প্রবৃক্তি বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিল। সে গ্রামে ডিবেটাং ক্লাব 

খুলিয়া, সভা জমাইয়!, স্্ীক্মাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, জাতিবিচারের 

নঅনিষ্টকারিত। হন্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিত। যদি কেহ বিরুচ্ধ 

মত প্রকাশ করিত, তাহা ভালে শশ।ঙ্কশেখর হারবার্ট স্পেন্সার, 

নিল, হাক্সলি প্রভৃতি পঞ্চিভাদর মত উদ্ধত করিয়া তাহাদিগকে 

বুঝাইয়া দিত। 
শশাঙ্কশেখর কলেজে পড়া অবধি ধণ্মবিশ্বাসের ও কবিত্বের 

নিতান্ত বিরুদ্ধে ছিল। তাহার মতে অজ্ঞ ও দুর্বল লোকেরাই 
বশ্মবিশ্বাসী হয় এবং পিশ্ুপ্রধান হইলে ও যকৃতের ক্রেয়ার দোষ 

ঘটিলেই মানব-হৃদয়ে প্রেমরোগের আবির্ভাব হয় এবং যন্ত্রণায় 
হা-ুতাশ করে। এইসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে মধ্যে মধ্যে 

জোলাপ দিলেই মনের বিকার অবস্থা সারিয়া যায়। | 

.. শশাঙ্কশেখর কোনও ছুঃখ প্রকাশের সময় হঠাত “হা ঈশ্বর 1, 
বলিয়া ফেলিলে যদি কেহ তাহাকে কপট নাস্তিক বলিয়া উপহাস 
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করিত, তখন সে বুঝাইয়া দিত যে, উহা! মাত্র অভ্যাসদোষ এবং 
“হা ঈশ্বর !' কথাটি সম্পূর্ণ অর্থবিহীন,--খেদপ্রকাশ মাত্র । 

 শশাঙ্কশেখর বলিত চাকরী করাটা নিতান্তই গোলামী ; উহাতে 

মনুয্যত্ব লোপ পায়। শশাঙ্কশৈখরের জোষ্ঠ ভাই হেম বাবু 
বারাশতে একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ মোক্তার। তিনি শশাঙ্কশেখরের 
জন্য অনেকবার চাকরী যোগাড় করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার 

জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক চাকরী করিতে 
কিছুতেই সম্মত হইল না; অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভাই বিরক্ত হইয়া 
শশাঙ্ককে পত্র লেখা একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। শশাঙ্ক 

ইহাতে বড় মর্মাহত হইল। এডুকেশন গেজেট দেখিয়া ত্রিপুরা 
জেলায় হরিপুর গ্রামে একটি মাইনর স্কুলের হেড মাষ্টারের 
পদের জন্য শশাঙ্ক আবেদন করিল এবং এ পদ প্রাপ্ত হইল। 

পূর্বববঙ্গে যাইবার সময় শশাঙ্কশেখরের বৃদ্ধা মাতা কত কাঁদিলেন ! 

মাকে প্রবোধ দিয় শশাহ্কশৈখর কাধ্যস্থানে যাত্রা করিল। 

শশাঞ্চশেখর, যদি বিবাহ করে, তবে কিরূপ বিবাহ করিবে, 

এবিষয়ে কল্পনায় তাহার ভবিষ্যু পত্বী সম্বন্ধে একটা আদর্শ, 

স্থির করিয়াছিল। তাহার পতীটি রূপসী হউক বা না হউক, 

বিদুধী (বিশেষতঃ লজিকে ) এবং নাস্তিকভাবাপন্ন অবশ্য হওয়া 
চাই। 

| কুসংস্কারাপন্ন অক্লবয়স্কা মূর্খ গ্রাম্য বালিক।৷ বিবাহ 

করিবার ভয়েই, বৃদ্ধা মাকে বিবাহ করিবে না বলিয়া, সে 

অনেকবার বলিয়াছিল। মাত মনে করিলেন ছেলেরা প্রথম 
গু 
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এরূপ করিবেই, কোনও সুন্দরী মেয়ের সহিত ভাল করিয়া প্রস্তাব 
করিলেই ছেলে সন্তরষট হইয়া বিবাহ করিবে । এই বিশ্বাসের 
বশবস্তিনী হইয়া, বৃদ্ধা মাতা নিজেই অনেকটা উদ্ভোগী হইয়া 
ন-পাড়ার হরিনাথ বশ্ুর কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং 
শশাস্কশেখরকে শীঘ্র বাড়ী আসিয়া বিবাহকাধ্য সমাধা করিতে, 

মাথার দিব্য দিয়া পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়াই শশাঙ্কশেখরের 

হাদয়ে পূর্বের তীতি শ্রদ বিবাহকল্পনা বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিল । 

শশাঙ্ক মাতার নিকট পত্র লিখিল,--'“বিবহ সাধারণতঃ দারিজ্রয 

আনয়ন করে, পারিবারিক অশান্তি ঘটায় এবং বিবাহের পর পুঁজ 
মাতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। দারিদ্র্যই যত দোষের আকর। 

উহ্থাতে নীচাশয় করে, নৈতিক সাহস ত্রাস পায়, উচ্চ চিন্তা মনে 

স্থান পায় না; সুতরাং .বিবাহ আমার পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যুক | 

পত্র পাইয়া বৃদ্ধা, পুভ্রের বিবাহে অরুচি দেখিয়। মনে বড় 
কষ্ট পাহলেন এবং পুত্রের মাতৃভক্তির কথ] মনে করিয়া 

আনন্দিতও হইলেন । 

বৃদ্ধা জাবনের বাকি কএকটা দিন কাশীবাস করিবেন মনম্থ 

করিলেন। মাতা যাইবার সময়, জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমুন্দ্র মাতৃচরণে 
শ্রণাম করিয়া; মাতার স্নেহ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। মাতা 

অশ্রুসিক্তনয়নে বলিলেন)--“বাবা হেম, তোর পিতার মৃত্যুর পর 

অতি কষ্টে আমি তোদেরে মানুষ করিয়াছি। আজ তুই বড় 
হইয়াছিস্, আমার শশাঙ্কের ভার তোর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত 
হইয়া সংসার ত্যাগ করিতেছি, দেখিও বাবা, আমার শশাঙ্কের 
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যেন কোনও কষ্ট না হয়। ও যখন ইচ্ছাকরিয়া বিবাত করিতে, 

চাহিবে, তখনই করাইও ৮” হেমচন্দ্র বলিলেন, “আচ্ছা মা, 

আমি উহাকে দেখিব, উহার কেনিও কষ্ট হইবে না। আমাদের 
জন্য কোনও চিন্তা করিও না।” মাতা পুক্রকে আশীর্বাদ করিয়া, 
সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া, পবিত্র কাঁশীধামে যাত্রা করিলেন । 

শশাঙ্কশেখর একদিন প্রত্যুষে দেখিতে পাইল, একটা বিধবা- 
বেশধারিণী সুস্্ী নববিকসিতযৌবনা বালা সাজি ভরিয়া সম্মুখস্থ 
উদ্ভানে পুষ্প চয়ন করিতেছে; দেখিয়াই শশাঙ্কশেখরের মনে একট! 

গুরুতর ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। এতদিন পর যুক্তির কঠোর 
আবরণ ভেদ করিয়া ভাবের শত ছুটিল। শশাঙ্কাশখরের মাথা 

ঘুরিয়া গেল । ধমনীতে বেগে রক্তপ্রবাহ বন্ধিতে লাগিল। বালিকা 

ফুল তুলিতে তুলিতে সহসা শশাঙ্কশেখরের দিকে চাহিল ৷ অমনি 
চারি চক্ষুর মিলন হইল । বালিকা লজ্ভাবনত মুখে ঈষশ হাসির 

রেখা ফুটাইয়া বেগে শশাঙ্কশেখরের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। 
শশাঙ্কশেধর মুগ্ধনেত্তে নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া একভাবে কিছুক্ষণ 
ঈীড়াইয়৷ রহিল। শশাঙ্কশেখরের জীবনে এইবার প্রথম সৌন্দর্য- 

বোধ ও ভাবরাজ্যে পদার্পণ হইল । শশাঙ্কশৈখর অনেক বার 

অনেক বালিকা দেখিয়াছে, কিন্তু এবার এরূপ হইল কেন? 

শৃশাঙ্কশেখরের প্রত্যেক বিষয়েই যুক্তিকরা একট! অভ্যাস 
ছিল। তাহার হঠাৎ এই ভাবান্তর হইবার কারণ কি, এ বিষয়ে 
অনেক যুক্তি উদঘাটন করিয়াও, কোনও কারণ নির্দেশ করিস্ডে 
পারিল না। 



নাস্তিকের প্রেম। ৫. 

সে একটা গভীর আকুলতা অনুভব করিতে লাগিল। 

শশাহ্শেখর ভাবিতে লাগিল “হে আমার হৃদয়ের দেবতা ! 

আমার জীবনের আল্লো, আমার সর্ববন্, আমায় ক্ষমা কর। 

আমি তোমার নিকট আর কিছু চাহি না। শুধু তোমায় আর 

একটি বার দেখিবার বাসনা । তুমি শ্বশী হও, কায়মনোবাকো 
ভগধানের নিকট এই প্রার্থনা করি” যে ভালবাসায় তাহার 
হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠ্িয়াছে, সেই ভালবাসা সে কার্ধো কিরূপে 
প্রকাশ করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল । উচ্চ দেবদার- 

বৃক্ষে কোকিল করণস্বরে গাইতে লাগিল।  শশাঙ্কশেখরের 

হাদয়েও একটা কোমল অব্যক্ত বেদনা জাগরিত হইয়া উঠিল । 
শশাঙ্কশৈখরের আক রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না। সে 

তন্দায় কেবলই এ মুত্তি স্বপ্পে দেখিল। প্রত্যুষে উঠিয়া 
শশাঙ্কশেখর এক খণ্ড কাগজে বড় বড় অক্ষারে লিখিল-__ডুমি সত, 

তুমি শিব, তুমি সুন্দর । তুমি আমার সুখ-শান্তি, আশা-তৃষ্ণা । 
তুমি আমার বিদ্ভা ---আমার ঈশর। আমি অন্য ঈশ্বর 

ক্তানি না। | 

শশাঙ্কশেখরের মনে অগ্য চিন্তা নাই । আাক্তি দদ উদ্ধার 

উন্মন্ত। বিদোশে অনন্যোপায় তইয়া নিংজরউ রন্ধন করিঠে 
হইত। আজ তাহার কিছুই মনে নাই, কেবলই সে চিন্তা । 
স্কুলে যাইতে হইবে, বারটার সময় হঠ২ একপা মনে পড়িল। 

অমনি অভুক্ত অবস্থায় সে স্কুলে চলিয়! গেল। চ্তাশে। উদ্বেগে 

তাহার দিন কাটিতে লাগিল। 
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রম্ণী পরশমণি । প্রথম দর্শনেই শশাঙ্কশেখর আত্মহারা 

হইল-__তাহার শুক্ষহৃদয়ে অমৃতসিঞ্চন হইল । প্রেম অন্ধকারাচ্ছর 

হৃদয়কে আলোকিত করে, কঠিনকে ভ্রবীভূত করে, নীরসকে 

মধুর করে। বালিকাকে দেখিয়া অবধি শশান্বশেখরের অস্তরে 

একটা আনন্দ, একটা বেদন।, একটা বিস্ময়, একটা ব্যাকুলতা, 

যুগপৎ জাগিয়৷ উঠিল। বালিকাকে দেখিলেই শশান্কশেখরের 

উন্নত মস্তক ভক্তিভরে তাহার নিকট অবনত হইত। শশাঙ্ক 

শেখরের প্রেমে, লালসা নাই, ভক্তি আছে; আকাঙজণ নাহ, 

শ্রদ্ধা আছে; তাহাকে কেবল দূর হইতে দেখিয়াই তৃপ্ত হয়। 

, একদিন শশাঙ্কশেখর মানে করিল "কাল সাহস করিয়া 

বালিকাকে আমার মনের কথা জানাইব 7 শুধু বলিব যে, 

তোমাকে আমি বড় ভালবাসি 1” “ইহাতে ত আমি নোতিক দোষে 

দৌষী নই ?” বালিকা নিতা যেরূপ প্রত্যুষে পুষ্পচয়ন করিতে 

আইসে, আজও সেইরূপ আসিল। বালিকা একটি গোলাপ 

তুলিবার জন্য উচ্চে হাত বাড়াইয়াছে। এমন সময় সহসা 

. শশাঙ্কশেখরকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালিকা অগ্রতিভভাবে 

হাতটা তাড়াতাড়ি টানিয়া লহল। শশান্কশেখর আসিয়াই 

কাডরস্থরে বলিতে লাগিল।--“সরলা, আমি তোমাকে বড় 

ভালবাসি । তুমি হুম্দর, তুমি পবিভ্র।” বালিকা কীপিয়া উঠিল; 

সরল! আঙ্জ সকাল সকাল বাড়ী ফিরিল। 

শশাহ্শেখরের সেই কাতর প্রার্থনা মনে পড়ায়, দুঃখে ও 

লজ্জায়, সরলার অধর ওষ্ঠ কম্পিত হইল। ওদিকে 



নাস্তিকের প্রেম। ৭, 

শশাহ্কশেখর হৃদয়ের উচ্ছখসিত আবেগ মুহূর্তের তরে ঢালিয়া 
অত্যন্ত শাস্তি অনুভব করিল। | 

পৃথিবীতে একপ্রকার ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়, ভা 
্ার্থবিজড়িত, আর এক প্রকার ভালবাসা আছে তাহা সম্পূর্ণ 

স্বার্থশূন্য । প্রেমিক প্রেমপাত্রের জন্ত ঘত অধিক আত্মবিসর্জ্ভন 
করিতে পারে, ততই স্ুখী হয়। 

স্বপাকভোজী আত্মীয়পরিজনহীন প্রবসী শিক্ষকের দুঃখ ও 

অস্ুবিধার কথা মনে করিয়া, সরলা শশাঙ্কাশখরের জন্য বড় 

ব্যথিত হইত । সরলার ইচ্ছা হইত এই বিদেশী যুবকর্টিকে, 

স্বহন্তে রন্ধন করিয়া, দু'বেলা পরিতৃপ্তির সহিত আহার করায়_- 

তাহার সমস্ত অন্থবিধা নিজ হাতে দুর করিয়া আত্মাকে সুখী 

করে। , 

শশাঙ্কশেখর একদিন অপরাহে শ্নিতে পাইল, সরলার 

ওলাউঠা হইয়ছে। শুনিয়াই শশাঙ্কশখরের সমস্ত হদয় 
বেদনায় আচ্ছন্ন তইয়া গেল। সরলার বেদনারিস্ট মুখখানি 
এবং জ্যোতিহান মান চক্ষুছুটি ভার কল্পনায় উদ্দিত হইল।" 

নিজের শারীরিক মানসিক সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, 

এমন কি প্রাণ পরধান্য বিপন্ন করিয়াও, সরলার পরিচর্যার জন্য 

শশান্গশেখর উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিল দুঃখে শশাঙ্কশেখরের 
দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্র্ধারা বহিল শশাঙ্কশেখর উম্মন্তের শ্যায় 

সরলাদের বাড়ার দিকে ছুঁটিল! কিছুক্ষণ বাড়ীর চারিদিকে 

ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া, প্রবেশাধিকারের কোনরূপ সঙ্গত কারণ না 



৮. রর সত্যের সম্ধান। 

পাইয়া, অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে স্বগৃহে আসিয়া বসিল। তখন 

শশাঙ্কশেখরের ইচ্ছাশক্তির (11100109) কথা মনে পড়িল। 

সে একাগ্রচিন্তে ভগবানের নিকট সরলার আরোগ্য প্রার্থনা 

করিতে লাগিল! কিন্তু কাহারও অনুরোধ বা দীর্ঘনিঃশ্বাসে 
প্রকৃতির নিয়ম পরিবন্তিত হয় না। তাহার কঠোর নির্মম 

নিয়মচক্র, অন্ধবেগে, আপনার নির্দিষ্ট পথ, অন।দি অনন্ত কাল 

ধরিয়া, নিয়মিতরূপে শআবন্তন করিয়া আসিতেছে । যাহা হইবার, 

তাহাই হইল । আত্মায়স্লজনকে শোকসাগরে ভ।সাইয়া, শশাঙ্ক 

শেখরের হৃদয় বিদার্ণ করিয়া, রাত্রিতেই সরলা ইহলোক পরিতাগ 

করিল । সরলাদের বাড়ীর রোদনধ্বনি শশাঙ্কশৈেখরের কানে 

আসিয়া পৌছিল। তাহার চারিদিকে পরিদৃশ্যমান জগত ছায়ার 
ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া মািল। কিছুক্ষণ পরে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া 
ভাবিতে লাগিল,_-“সরল! ত চলিয়া গেল। কোথায় চলিরা 

গেল, কেহ বলিতে পার কি ? সে এখন কোথায় £ কি অবস্থায় 

আছে? বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের কোন্ স্থানে তাহার অবস্থিতি ?--আর কোন 

“কালেও ফিরিয়া আসিবে না, কত দিন আসিবে,--যাইবে, প্রকৃতি 

তেমনই অপরিবর্তশীয় ভাবে চলিবে । সবই আছে, কেবল সরল 

নাই--মার আসিবে না !” প্রেমাম্পদের বিয়োগে, সকলের ধেরূপ 

হয়, শশাস্কশেখরেরও তাহাই হইল। সরলার মৃত্যুতে সে অশোৌচ 
গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই হইতে শশাঙহ্কশেখর নিরামিষভোজী । 

বৎসরের পর বতসর নিয়মিতরূপে চলিয়া গেল। শশাঙ্ক 

শেখর এখন স্কুলের কাধ্য সমাধা! করিয়া, বাকি সময়, প্রতিদিন 



নাস্তিকের প্রেম। ৯ 

নিয়মিত রূপে রাত্রি প্রহর পর্যাপ্ত, বেদ-বেদাস্ত ভাগবত প্রস্ৃতি 
পড়িত। আত্মার অবিনশ্বরত্ব বিশ্বাস করিয়া, মানবজীবন ্রান্তি- 

ময় বুঝিতে পারিয়া অন্তরে বড় শান্তি পাঁইল। ওয়ার্ডসওযার্থ 
এর গান্তীরধয পুর্ণ, শান্ত ও উদার কবিতা! পড়িয়া তাহার মনোমোহম 

ভাবে বিমুগ্ধ হইত। শশান্কশেখর প্রকৃতির সৌন্দর্যে, সরলার 
অস্তিত্ব অনুতব করিত। শশাঙ্ক, প্রতিদিন পরাতে, গভীর ভর্তি- 
ভরে ভগবানের নিকট হাদয়ের দ্বার উ্মুস্ত করিয়া। সমস্ত আবেগ 
ঢালিয়া সরলার আত্মার মঙ্গল কামনা করিত। , 

সরলার একটি ছোট ভাই শশাঙ্কশেখরের ছাত্র ছিল। তাহাকে 

শশাঙ্কশৈথর বিশেষ স্নেহ করিত ও যত্প সহকারে শিক্ষা দিত। 

তাহার অন্ধ উপার্জন দরিদ্র চাত্রদের জন্ত ব্যয়িত হইত। 

শশাঙ্কশেখর মধো মধ্যে গতীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাগ করিয়া 

বলি, 

44185101105 1 01 0000. ৫1৮ 91), 

10071808100 1)9)00) 0 646) 1 

যাহাকে ভালবাসি তাহার মৃত্যু হইলে, যদি 'মলে এ বিশ্বাস 

না থাকিত যে, পর জগতে তাহাকে পাইব তাহা হইলে কত 

দুঃখের বিষয় হইত ! টা 



আস্তিক ও নাস্তিক। 

আস্তিক। আচ্ছা মাষ্টার মহাশয়, আপনি বলেন ঈশ্বর 
নাই। ঈশ্বর যে নাই তাহার প্রমাণ কি? 

 নাস্তিক। ঈশ্বর নাই আমি বলি না, সর্ববশভ্তিমান্, সর্ববন, 

শ্যায়বান্, প্রেমময় পরমপুরুষ এই অর্থে ষে কোন ঈশ্বর 

(6678০70৪8] 09) আছেন তাহা প্রমাণভাবে বিশ্বাস করিতে 

পারি না। ঈশ্বর আছেন যর্দি বলেন, তবে সেই প্রমাণের ভার 

আপনার উপর। যাহা যাহা আছে তাহার প্রমাণ থাকে, যাহা 

নাই তাহ! প্রমাণ করা যায় না, *৮]1)9 06806. 081)001 

19৩ [১০৮৩৭ | 

আন্তিক। কি? আপনি বলেন ঈশ্বর যে আছেন তাহার 

কোন প্রমাণ নাই ? এই পৃথিবী কেমন নিয়মে ও শৃঙ্খলায় 
চলিতেছে, চুলপ্রমাণ ব্যতিক্রম হইবার সস্তাবন| নাই। এই 

প্রকাণ্ড বিশ্বব্রঙ্গাগু, চন্্র-দূর্যা, গ্রহ-নক্ষত্র, চারিদিকে কেমন 
সৌন্দর্ধ্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা। তবু আপনি বলেন, ঈশ্বর নাই ? 

না। কোথায় নিয়ম শৃঙ্খলা? এক সময় চন্দ্রলোকে জীবের 

বাসস্থান ছিল এখন জীবের চিহ্ণও নাই, এক সময় পৃথিবী ছিল 
ভীষণ উত্তপ্ত বাম্প-পিণু, কোথায় স্ছিল তখন সৌন্দর্য আর নিয়ম- 
শৃঙ্খলা ? এক সময় আসিবে যখন সূরধ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া একটা 
প্রদদীপে পরিণত হইবে *7690080 6০ ৪ 1810, বিস্ৃবিয়সের 

বমির উদগমে যে দুইটা নগর ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের জ ধি- 



আস্তিক ও নান্তিক। ১১. 

বাসীরাও নিয়ম শূরখলায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। প্রকৃতিতে. 
অনিযন নাই, যাহা ঘট তাহাই প্রতিক নিয়মসিদ্ধ। প্রাকৃতিক 
নিয়ম অব্যর্থ, এই বিগ্াসহেতু বূপকভাবে প্রাকৃতিক নিয়ব বলা: 
হয়, প্রত পক্ষে ইহার কোন 13-08]0৮ নাই । আমিত্ 
দেখিতে পাই সর্ববত্রই বিশৃত্খলা, দুর্ববলের উপর প্রবলের 
অত্যাচার, উতপীড়ন, খান্ত-খাদকের সন্বন্ধ। ৃ 

আ। তিনি ধীরে ধীরে স্ুুনিপুণ চিত্রকরের ম্যায় তাহার 
থপ্রিকে দৌন্দর্য্যের ও পূর্ণতার দিকে বিকশিত করিতেছেন । 

না। তাহা হইলে তাহাকে সর্ববশক্তিমান্ ও সর্ববঙ্ৰ বলা যায় 
না, তিনি এক পন্থা (/০০১৪৯) অবলম্বন করিয়৷ ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতেছেন ইহাতে তীহার সর্ববশক্তিমন্থার পরিচয় পাওয়া 
যায় না, আর এই চিত্রটা তাহার না ফুটাইলেই ভাল হইত। কত 
বিনাশের পরে এই ০৮০10101।__-ভাবিলে শরীর শিহুরিয়া উঠে, 

4১51৮8]070)6 76650 যোগাতমের উত্বর্তন আর 

অযোগ্যের বিনাশ, এই ত বিকাশের নিয়ম ! ছলে, বলে, কৌশলে 
টেকাই যোগ্যতা । “190976) 190 0) 00007) ৪70 018 ৮,% 

তিনি সর্ববশপ্ডিমান্ ও সর্ববমঙ্রলময় অথচ কাহার সৃষ্ট কোটি 

কোটি নর-নারী অনাহারে, অদ্ধাহারে, রোগে, শোকে, জর্জরিত | 
দুর্ভিক্ষ ও: মহামারীর কী ভীষণ দৃশ্য ! দুঃখ-পর্ণ এই ক্ষণদ্থায়ী . 

দীবন, ইহার জন্য কি কঠোর সংগ্রাম! তাহার শৃষ্টির উদ্দেশ 
ক? আমাদের পরীক্ষা ? তিনি সর্ববজ্ঞ। পরীক্ষার প্রয়োজন 
ক? তিনি সর্বশক্তিমান হইলে সর্ববমঙ্গলময় নছেন, অথবা) 



টং 0. সতের স্ধান। | 
সর্ধ্বমঙ্গলময় হইলে সর্ববশক্তিমান্ নহেন। সন্তান প্রসবকালে 
মাতার কি. প্রাণান্ত যাতনা ! প্রসক-কালে কত প্রসূতির 

্লোণনউ হয়; মৃত্যু শবশ্যস্তাবী অথচ মৃত্ু-যাতনা কী ভীষণ! 
কেন ভগবান জীবকে বৃথা এই কষ্ট দেন? এই দেহবন্রটা 
সুমন্ত কারণেই বিকল হইয়া যায়, ইহার নিপ্মাণ-কৌশলের 

জন্য ভগবানকে প্রশংসা করিতে পারি না, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
1816170১010 আমাদের চক্ষুর নিম্মীণকৌশলের ক্রটি দেখাইয় 
বলিয়াছেন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কৌশলে চক্ষু নির্মিত হইলে 
ইহার দৃষ্টিশক্তি অনেক গুণ বাড়িয়া যাইত। কোন দেশে 
নারীর সংখ্যা পুরুষের তিনগুণ? কোথায় বা পুরুষের সংখ্যা 

নারীর তিনগুণ, ইহাতে কত বীভত্স পাপের স্ষ্ি হয়। 
ইহাতে কি স্থষ্টির কোন উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়? এই সকল 
দেখিয়া শুনিয়া যে আপনারা কি প্রকারে দয়াময় ভগবানে 

রিশ্বাস করেন, ভাবিলে বড়ই আশ্চর্য্যান্থিত হই। বোধ হয়, 

গতানুগতিক ভাবেই বিশ্বাম করাটা একটা 60101)01500100 

(স্বভাবগত) হইয়৷ গিয়াছে। ইহাই ত ১1৪৮৪-7081708110 

€(দামমনেভাব )। ক্ষণকালের ছুর্বলতা জনিত পাপের ফল-_ 

আ্বনস্ত নরক, অনন্ত জন্ম-মৃত্যু, রৌরবানল, এই সকল ভয়াবহ চিত্র 
ভাবিলে কাহার না আতঙ্ক জন্মে? অন্ধবিশ্বাসে কত সরল্প্রাণ 

নরনারী ছুঃখে পড়িয়া দয়াময় ভগবানকে ডাকে, তাহার শরণাপন্ন 
'হইয়। ব্যাকুলভাবে কত কাতর প্রার্থনা করে কিন্ত তিনি সাড়া দেন 

কি মদদে প্রীর্ঘন৷ করিবার সময় ভূমিকম্পে চাপা পড়িয়া 



আত্তক ওনাস্তক। ১৩. 

্রার্থাকারীর তু ঘটে, হা গাও কি আর বার হানে 

আস্থা থাকিতে পারে ? টু 

[. আ। আমরা ক্ষু, কষুত্রাদপিক্ষুত্র, নগণ্য টরহ তাহার 

 অনন্তজ্ঞানে যাহ! প্রকৃত মঙ্গল তাহা আমরা বুঝিতে না পারা 

গহাকে দোষ দিই। আমাদের জ্ঞান কতটুকু? কর | 
আমরা দেখিতে পাই? কতটুকু বুঝিতে পারি? হত 

পূর্ববজম্মের পাপের ফলে.কোন প্রসূতি প্রসব-কালে মারা গিয়াছে। 

একজন অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, আর একজন সৃস্থ ও মুচ্দার 

হইয়া জম্মগ্রহণ করে এই পার্থক্যের কারণ কি? পূর্ববজন্মের 

পাপ ছাড়া এই পার্থক্যের আর কোন কারণ থাকিতে পারে না। 
ঈশর ন্যায়বান, পাীর দণ্ড তিনি দিবেন | প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের 

ফল এত ক্ষুদ্র দেখিয়া আপনি, কি বলিতে চান__ইহা তগবানের 

অবিচার ? বটের ফল যদি বৃক্ষের অনুরূপ প্রকাণ্ড হইত, 

তাহা হইলে পথশ্রান্ত পথিক কি বটের স্রিগ্, শীতল ছায়ায় 
নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারিত 1? 

তাহার ভয় হইত,__পাছে ফল মাথায় পড়ে! তাহার মহৎ 

উদ্দেশ্যে সন্দেহ করাও পাপ--11) 051] 19 1115 (05004801 

না। আমাদের চান অতি সামাহ্য, সত্য,*তবে আমরা না 

বুঝিয়াই বা কেন ভাছাকে সর্ববনতর, সর্ববশক্রিমান্, দয়াময় ইত্যাদি ৰ 

বিশেষণে অভিহিত করি? আমরা সমাজবন্ধ মানুষের গুণ 

কল্পনায় যথাসাধ্য বাড়িয়া কাল্পনিক ভগবানে যুক্ত করি। . 
অমঙ্গল না থাকিলে মঙ্গল ও মঙ্গল না ধাকিলে অমঙ্গল. 



3৬ সত্যের সন্ধান। 

1 নত 10071101 2” তিনি মজা টাতিকিক তাহার 

লীলা? বটের ফল ক্ষুত্র, ইহাতে ভগবানের কোনো মহত 
উদ্দেশ্য প্রমাণিত হর না। তাহার এরূপ মহত উদ্দেশ্য থাকিলে 
দুভিক্ষ এত মানুষ মরে কেন? আপনি স্থখে আছেন, সৃঙ্গম 
বিচার দ্বারা সুক্ষ ততন্তজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আপনি 
উহার অপীম দয়ায় বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু ধিনি হতভাগ্য, 
চিরছুঃখী, তিনি কি জন্য তাহাকে অসীম দয়াময় বলিবেন ? 
এমন কি পাপ আছে মাহার জন্য মানুষকে অনাহারে মারিবার 
ব্যবস্থা হইতে পারে? যুদ্ধে কোনো গভর্ণমেণ্ট ত শক্রুপক্ষীয় 
সৈশ্যদিগকে বন্দী করিয়া! অনাহারে মারেন নাইঃ বরং আহত 

বন্দীদের চিকিৎসা ও শুশ্ীধার জন্য স্বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 
কত শিশু জন্মিয়া মার বুকের ছুংটুকুও খাইতে না পাইয়া! মারা 
যায়, প্রসূতির স্তনের ছুধ হয় শুকা ইয়া যায় বা বিষাক্ত হইয়া 
উঠে, উহা! ছুগ্ধপোষ্য শিশুরপক্ষে মারাত্মক । আমাদের একটা 
কুকুরী একবারে এতগুলো ছান! প্রসব করিয়াছিল যে সবগুলো 
ছানার ছুধ সে যোগাতে পারিত না, শেষে কয়েকটা ছানা না 
খাইয়া না খাইয়াই মরিয়া গেল। মানৰ সমাজেও কি এইরূপ 

হৃদয় বিদারক দৃশ্য. প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই না? এসব কি 

পরমকারুণিক পরমেশ্বরের স্ষ্টি বলিতে চান? এ শৃষ্টির 
উদ্দেশ্য কি ? কি £%8১908৮ (মহত্ব) ইহাতে আছে? যদি 

কোনো গভর্ণমেন্ট এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান শৃহ্ক হয় তবে তাহাতে . 
৫110050" দেখিতে পাইবেন কি হয় বলুন,_তিনি নিঙ্িয় ও 



আস্তিক ও নাস্তিক । | ১৭ 

নিগুণ, (11196780791) ভাল-মন্দের অভীত ; না হয় বলুন... 
তগবান কাহারও পক্ষে সদয় কাহারও ব৷ পক্ষে নির্দয় । আনি 
বলিতেছেন, সন্দেহ করাও পাপ। বুদ্ধি বৃত্তির চালনা করিলে 
যদি পাপ হয় তবে পুণ্য হইবে কিসে? নিজের সত্য নিজে 
খু'জিয়া বাছিয়া লইতে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, ইছাই ত 
কর্তব্য, ইহাতেই মানব জীবনের সার্থকতা । আপনার যদি 
বিশ্বাস করিবার অধিকার থাকে আমারও তবে সন্দেহ করিবার 
অধিকার আছে। আপনি যে অধিকার পাইয়াষ্টেন অপরকে 
সেই অধিকার দিতে কুষ্টিত হন কেন? 

আ। যদি মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে বে লোকে 
পাপকারধা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না, সমাজ ধ্বংস 
হইবে। র 

না। যে প্রকারের ঈশ্বর বিশ্বাস দেখিতে পাই তাহাতে 
বোধ হয় নাযে ঈশ্বরের ভয়ে, ধর্মাজ্ঞানে মানুষ, পাপ হইতে 
বিরত হইয়াছে। প্রকৃত পাপ কি তাহা কোন ধর্ঘশান্ত নির্দেশ 
করে নাই । 11701)6181157)) 07010811817, 17109807811, 
বিলাসিতা, অলসতা, পররাজ্যলোভে যুদ্ধ, অযোগ্যের সন্তান" 
উৎপাদন, এই সকল পাপ ধর্মশান্্-বিরুদ্ধ নহে। 11681967, 
1১887 কাফের, শ্লেচ্ছ প্রভৃতি শব পরস্পরের প্রতি দ্বণা গ 
বিদ্বেষের পরিচায়ক । কত অমানুষিক অত্যাচার ধর্পের নাষে 
হইয়াছে ও হইতেছে। 7116090.8101105 (অস্প্শ্যতা) ও নাকি 
মাপনাদের ধর্সের একটা অঙ্গ ? সর্বত্রই দেখিতে পাই, ধনের ও | 2০ 



5৮ সত্যের সন্ধান। 

শক্তির পূজা । নির্ধনের পক্ষে ধার্মিক হওয়া সহজ নহে। 
এঁই সব ভাকিলে সত্যই মনে হয় ইহা যেন শয়তানের স্ব 
₹606৮118 01৫6101)) 9 027. 00156 0০0 071৮ 

৯৪6১9৪০ [16 0095 1710 619৮ আপনি বলিতেছেন ঈশ্বরে 

বিশ্বাস .না থাফ্িলে লোকে অকাতার পাপ করিবে, সমাজ ধ্বংস 
হইয়া কাইবে, কিন্ত্ত আমার মনে হয়, অজ্ঞতা, কুসং্কার ও অভ্ভাব 

পাপের মূল কারণ। তুর্ধল জাতি ও ছুর্ববল ব্যক্তি একটা 

_জাশ্রুয়। একটা সান্ড্না পাইবার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। 
লোকে সাধারণতঃ সমাজের নিন্দার ভয়, শাসনের ভয়ে, আইনের 
জরে গাপ হইতে বিরত থাকে, বিবেকের ভয়ে নহে। ভিন্ন ভিন্ন 

শিক্ষায় বিবেক ও বিভিন্ন হয়, সকলের বিৰেক এক নহে । 
পরকালের ভয়ে, ঈশ্বরের ভয়ে কয়জন পাপ হইতে বিরত 

থাকে 1 কয়জন মনে প্রাণে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? বোৌস্থীংন 
ঈশ্বর নিরপেক্ষ, ইহাতে কোন অবিনাপী আত্মার স্থান নাই, 

কুবার্গনার বিনাশ ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ইহ-জীবলেই পনির্ব্ষাণ” লাভ 

হয়। “৯916 05 ৮৮ 1৮ 17951) 01 00171051060 00701068, 

875 23100 16750181. 07880077 11650061: 0038 10978017দ1 
(00. 1908 0176 4১080108, 4১000701)% 100 03 00001515 

ছ)৫দাঃ. 217581) 080 106 8917790 ৪1)৫ 6100০790170) 003 
1116 80010 0015 1106 01717”--9090910151) 07 27 ৮, 

1৮) [)85105. 

বৌদ্ধের লক্ষ্য “নির্ববাণ।%৮ “নির্বাণ” লাভ হইলে পুনর্জন্ম 
হয় না। বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিলুগ্ত হয়, 



_* আস্তিক ও নাস্তিক। টু 

ইহাই বুদ্ধের শৃম্যবাদ । বৌদ্ধধর্ম স্বর্গের লোভ বা নরকের 
ভয় দেখায় না। বুদ্ধদেব যে নাতি-ধর্মী জগতে প্রচার কিয়! 
গিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়? পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ 
লোক বৌদ্ধ, মৃত্যুর পর বিলুপ্ত হইয়া যাইবে সেই জদ্য বৌদ্ধের 
মনে আতঙ্কের উদ্রেক হয় না। বৌদ্ধজাতি কি ধ্বংসের দিকে 
গিয়াছে ? বন্ভমানে বলশেভিক রুশিয়া ঈশ্বরকে বাদ দিয় 

উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। 110118197 ( ধর্ঘযত ) 
সাম, মৈত্রী ও স্বাধানতার পরিপন্থী ।  ধাহারা . স্বগলাভের, 

আশায় বা নরকের ভয়ে পাপ হইতে বিরত থাকে, তাহাদের 

ধম্মের ও নীতির বিশেষ প্রশংস! করিতে পারি না, কোন ভ্যায়বান, 

ভগবান থাকিলে তাহাদিগকে স্বর্গে স্থান দিয় সরল বিশ্বামের 

, জন্য কোন চরিত্রবান নাস্তিককে নরকে পাঠাইবেন না, ইহা 
নিশ্চয়) 

51105 11565100010 88168 111 1007৩90 1090 

9301165৩076) 07801171706 070 00015, ০০৪ 

২1501), 

আ। সরল বিশ্বালসে শা পা খাতার পরতে 

আপনি কি দিবেন ? 

না। িরানাটারিসসিরাতিরারিগর ্ 
লোভনীয় নহে? মা 
৮ 01809800700 1772) 5 ০8(৮0090 81)'৪৮৫:-০01. 

(917660 ৮8৪.% 



২০. পত্র সন্ধান । * 

আ। পুৃথীবীর এত কোটি-কোটি নরনারী আবহমান 
কাল হইতে ঈএরে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, সেই বিশ্বাসের 

মূলে কি কোন সতা নাই? পাপ-পুধ্য, ভাল-মন্দ এই 

সকল জ্ঞান ঈশ্বর না থাকিলে কোথা হইতে আসিল? 
যদি কোনো পূর্ণ ঈশ্বর না থাকেন তবে আমাদের মনে পূর্ণতার 
(১900০) ধারণ! আসে কি প্রকারে ? ঈশ্বর পুর্ণ বলিয়াই 
আমাদের মনে পুর্মতার ধারণা আসিয়াছে । আপনি ত পরলোকের 

অন্তি্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ 
রহিয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছে, কোনো কিছুরই ধ্বংস নাই, 
কেবল এক পদার্থ অন্য পদার্থে পরিণত হয় মান্র। বিজ্ঞান “নাশ' 
স্বীকার করে না, রূপান্তর স্বীকার করে মাত্র। জড় শক্তির 

()%551081 ০00:%)') যদি বিনাশ না হয় জীবের জীবন্বই বাঁ ' 

নষ্ট হইবে কেন £ তাহার মানসিক শক্তিরই বা (111091160005] 

81180 ) বিনাশ হইবে কেন? আর বিশেষতঃ মানুষের 

আত্মীয় স্বজনের, যাহাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ এঠ ঘনিষ্ঠ, 
স্ৃত্যুর পরে তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ হইয়া যাইবে 
ইহা মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে কি? মৃত্যুর পরে প্রিয়জনের 
সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া যাইবে, এমন কল্পনাও ষে ভয়ানক । 

না। “71003 1 1099 00861300100) 879106115 

086 96101081 07680107801 01) 11000081) 70110. 11707 

18 17০-৫০০৫ ০: 1১70 ০৮ 07100176 100105 16 ৪০0১৮ 
নুওযাত্যস্পপাপ-প্রণয বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নাই, ইহা! মনের 



আন্তিক ও নান্তিক। ২১ 

একটা ধারণা মাত্র €110100 100611-১101%--$180775 006 

10068980101 811 (61)1114৭--সমস্তই মানবের মনের কল্পনা । 

বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেও মানব পাপের জন্য ভগবানের : 
নিকট দায়ী নহে। মানুষ ব্যক্তিগত চরিত্র-অনুযায়ী কাধ্য করে, 
+8$91'5 80010) 15 0110 107০9906৮01 ৮৮0) 09101010808 

৮1%, 11016016৮80) 0075119100819) চরিত্র গঠনে তাহার 

কোন হাত নাই, জন্মগত প্রকৃতি ও পারিপার্থিক অবস্থা দ্বার! 
তাহার চরিত্র গঠিত হয়। “1২০ 1)6501) 18 18819088101 

(0 17 16106 870 01617800106 81010001000 0551 

10101) 118 1175 70 0010:01 179170506 0110 0106 10017 

(16 1৪ £০০ ০01 €৬1--10811] 0৫150. ঈশরের নিকট 

মানুষ পাপের জন্য দায়ী নহে, পুণোর জগ্যও প্রশংসনীয় নছে। 
যে 08018811/র নিয়মে মানবদেহ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ 

পারে না, সেই নিয়মেই মামুষ পাপপ্রলোভন জয় করিতে 

পারে না। গীতায় রহিয়াছে_-“ত্বয়া হৃষিকেশ হদিস্থিতেন 
ঘথা নিযুক্তোইল্মি তথা করোমি।”-_ভগবান যাহা করান 

তাহাই করি। 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কম্মাণি সর্ববশঃ 

অহঙ্কার বিমুঢ়াত্মা কর্তাইহুমিতি মনত 1” 
--“প্রকৃতির গুণে জগতের কশ্ম চলে 

অহস্কররে মুখ আত্মা আমি কর্ত। বলে ।” 

জীবন লংগ্রামে, 17468011১৪1০0০/ এর প্রান্তিক 
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 নির্ধবাচন ) ফলে যে প্রকারে গরুর মাথায় সিং গজাইয়াছে, 

 জিরাফের গলা লম্বা হইয়।ছে, সেই প্রকারে মানুষেরও নীতিজ্জান 

জন্সিয়াছে ; নীতিজ্ঞান জীবন সংগ্রামে সহায়ত! করে। 
৮.০ 18:0101151001101 ৯৪101100050” সমাজ 

রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। পখিবীতে একাকী 

বাস করিলে নীতির কোন প্রয়োজন হইত না। সত্য-মিপা 

নির্ধারণ করিতে ভইলে মানুষের সংখ্যার উপর নির্ভর না 

করিয়া খাঁটি যুক্তির উপরই নির্ভর করিতে তয়। বতমানে 

পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতিরা খুষ্টান, গতএব খুষ্টান বর্ষ 

শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এইরূপ যুক্তি পাদরীর মুখেই শোভা পায়। 
ভাল-মন্দের তার্থই বাকি? যাহ] এক জনের পাক্ষ ভাল. তাহা 

অপরের পক্ষে মন্দ, মাতা এক সময়ে ভাল তাহা অপর সগযে 

মন্দ । ভাল হইতে মন্দ ও মন্দ হইতে ভাল ফল উতপক্ন য় 

£]5০০৯31৩1)1115100৪ /35008 (9৮811708171 

€0১09851৮০01)110 10815 00 11015011)5৭” অতিরিক্ত বুদ্ধি 

বিবেচনা! কাপুরুষতায় ও অতিরিঞ্ত মাত্রায় মিতব্যযিতা কার্পণ্য 
পরিণত হয়। পরিমিত ও অপরিমিতের মাঝে সীমারেখা টামা 

কঠিন। কোনো স্থলে এক ব্যক্তি যে পরিমাণ সাহস প্রদর্শন 

করিয়া লোক সমাজে বীরপুরুষ বলিয়৷ সমাদর প্রান্ত হন, আবার 

তিনি-ই ভিন্ন স্থলে সেই পরিমাণ সাহস প্রদর্শন করিয়া বিপদগ্রস্ত 
হইলে, লোকের নিকট উপস্থাসাস্পদ্দ হুইয়া থাঞ্ষেন। তখন 

লোকে বলিয়। থাকে “দুঃসাহসে দুঃখ হয়” । চিত্তরক্জিনী বৃত্তি 
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(4১৪৪/1)660 150001) একটা উৎকৃষ্ট মনোবু্ধি। ইহার 

উতকর্ষ সাধনে মন উল্নন্ত হয়, পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে 

সক্ষম হয়, কিন্তু ইহা হইতে আবার কতই না অনিষ্$ ঘটিয়! থাকে, 

“রূপের অনলে ট্রয় পুড়িল, সৌন্দধ্য-তরঙ্গে বিপুল রাবণ বংগ 
ভাঙিয়া গেল।” জীবনের দুঃখ-কষ্ট হইতেও আমরা অনেক 

শিক্ষা লাভ করিয়া! থাকি । আমার মনে একটা ধারণা থাকিলেই 

যে বাহা জগতে উহার কোনো অস্তিত্ব আছে, এরূপ স্বীকার করা 

যায় না। আমি সোণার পাহাড়ের বিষয় চিন্তা করিতে পারি, 

মামুষের পাখা আছে কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু ইহা দ্বারা” এ 

সমস্তের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। অতএব “07091081081 

8184106)৮ এর যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। ঈশ্বর সম্বন্ধে 
নকল জাতির মনের ধারণাও এক প্রকার নহে। ঈশ্বরের 'ধারণা 

যুগে যুগে পরিবন্তিত হয় (11) 12৮01000101) 0 0১৫ ০০7 

061)8191॥ 91 (00-11121)5068), কোনো কোনে! জাতি 

ঈশ্বরকে প্রচিহিংসাপরায়ণ, রক্তলোলুপ ব্যক্তি বিশেষ মনে 

করে। 

আপনার যুক্তি শুনিয়া এক পণ্ডিতের কথা মনে শ্ড়ে, তিনি 

বলির়াছিলেন,_ ূ 

কুস্তকর্ণে ভকারোহস্টি ভফারোহস্তি বিভীঘণে। 

সর্ব জোষ্ঠে কুলশ্রেষ্ঠে তকারো নাস্ি রাবণে ॥ 
অর্থাৎ কুন্তকর্ণ বলিতে ধধন ভকার আছে, বিভীষণ বলিতে বখন 
ভকার জাছে, আশ্চর্যের বিষ রাবণ ( হিনি সর্ববজোষ্ঠ ও কুলপ্রেষ্ঠ 
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বলিতে ভকার নাই। অর্থাৎ রাবণ রাভণ হইবে না কেন? 
10178168] 67012)র যদি ধ্বংস না হয় তবে 10011666941 
আ.রেচর ই বা ধ্বংস হইবে কেন? এইত আপনাদের যুক্তি ! 
জড় আর চেতন কি এক ? জড়ের ধশ্মকি চেতনে আরোপ কর 
যায়? ০0109019080855 1৯ 1106 % 0)11151715011 51095 & 

৪900 01 10017 82001, 1706 57 886 ০৮007001601) 

[90001 11) 091011) 810170977)9)008 91 170/00651109 81790 

[0107 1008000151৭ 88 1110110018016 880700090)00216 

1701) 1)001077(0)110011000110৬9]1760)) 1১৮ 1)8)11))১ 

701৭. 

আর জীবের ধ্বংস না হইলেও ত তাহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব 

(17015110010) নষ্ট হইয়া যায়। আমি যদি একটা কাষ্ঠ- 
খণ্ড দগ্ধ করি তাহ হইলে ইহার অনুপরম(ণুগুলির ধ্বংস হয় না 

বটে, কিন্কু ইহার সেই স্বাতন্ধ্য (00002 010100701)58) 

নষ্ট হইয়া ষায়। আমার পিতৃব্য যদি নক্ষত্ররূপে বিরাজ করেন 

তবে তীহার বাক্তিহ (101৮119911৮) রহিল কোথায়? স্মৃতির 

যোগেই (03171001)01৮ 0110161)07%) ব্যক্তিত্ব । আর আপনি 

শেষে যাহা! বলিলেন তাহা ১1)0100)61) এর কথা । আমি 

আমার প্রিয় জনের আত্যন্তিক বিনাশ কামনা করি না অতএব 
তিনি জাছেন, এরূপ কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তৃণ গুল্মাদি 
মরিয়! গেলে যাহ! হয় মানুষের মৃত্যু হইলে তাহাই হয়। জৈব ও 
 অজৈব পদার্থের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য “0109৩ 05 200 



আ।ন্থিক ও নাস্তিক | ২৫. 

10100 80661) পযাসাত। 10000110107 10701271710 8110 

0000 018016- 0701001450)05100161000)51071 ১৪88 

01 11৩.--110816),7060101 001)01100৯:--5 06 1089 

5081) 07:৮6 01556 01717 101011)৯ 0 1511৮ (00001188170) 

10101) 970 1150010 000100718 (01011017) ৪10 ৯100000800 

01291050110 ৮10199009000]01001215) 01 
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11100 0 009 1700100711105 44010100705 2100 10876 

1010 811৮0 01 ৫0911270107 000001)0000) 19 00156 

0100 01071110706 1000৬ 11000101710) 0101) 098 11510& 

501)30)1106- 01000101001 01015410115 07000101970 

10111011111 15 1106 1)10900])131)) 1, 
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58500150099) 1870, 11165 ৫18৫৯৯৫৭ 1715 01010101 

0010 10116 09011176136) 2. 10055 91 07৩ 1)911)- 

11110 901 01)201010 ৫৮01110101) 100 ৮0001110050 50011 079 

01111) 01 11060131751 11010) 10):-115171/2 11110001, 

বিজ্ঞানজগতে বিবর্তনবাদ (15111010।) (1)0()7)) বগ্রাতিষ্িত। 

হইয়াছে। এই [বংশ শতাব্দীতে ঠহা বৈভ্ঞানিকগণের অবি- 
বাদিত মীমাংসা। ্ 

আ। ঘড়ি দেখিলেই আমর! অনুমান করিতে পারিযে 

ইহা জাপন! হইতেই এরূপ কৌশলে নির্ট্িত হয় নাই, ইছার 



একজম নিপুণ নির্মাতা আছে, আর এই জগত্-যস্ত্রের কি কোন 

নিশ্দ্রাতা নাই? আপনা হইতেই হইয়াছে ? ইহা অসম্ভব-_ 

যতই আপনি বলুন না কেন, কেনর উত্তর দর্শন বা বিজ্ঞান 
দিতে পারে না, “ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে, কণ্টা কেনর 

জবাব দেয় সে?” ট 

না। প্রগমে আমরা এক বাক্তিকে খড়ি নিশ্নাণ করিতে 

দেখিয়া অন্য সময় অন্যত্র একটী ঘড়ি দেখিলে স্থির করি, 

ইহার একজন নির্দম(তা রহিয়াছে । ঘড়ি কৃত্রিম পদার্থ। এই 

পৃথিবী কে নিশ্মাণ করিয়াছে দেখি নাই ; পৃথিবী কৃত্রিম পদার্থও 
নহে; তবে আমি কি প্রকারে এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইব ? 

জড় অনাদি ও অনন্ত, জড় হইতে তৃণ-গুল্লাদির ষে প্রকারে 

উত্তৰ হইয়াছে এই পৃথিবীর ও জীবের সেই প্রকারে উষ্তব 

হইয়াছে, ইহা যদি অসম্ভব হয়, তবে ঈশ্বর স্বযস্ত, অনাদি, 

অনন্ত, ইহাও অসম্ভব । বৈজ্ঞানিকগণ বলেন [90667 800 

00010) 10110 01607171810 111110109৮--জড় অনাদি, অনন্ত 

ও ্য়স্তু । জা.ডর যে দোষ এড়াইবার জন্য ঈশ্বর কল্পিত হইয়াছে 

“ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত স্বয়ু”প বলিলে সেই দোষই ঘটে, অতএব 

এইবূপ অনুমান তর্কশান্ত্রবিরুদ্ধ। ঈশ্বরের পরিবর্তে জড়ের 

অনাদিত্ব- স্বীকার করিলে 44107010001) 80 11111100011)? 

(অনবস্থা ) এর দোষ ঘটে না) 10128)1000) ( অনন্ত ) এর 

সাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আনক দার্শনিক 

দ01108086থ (২0৪৫৮ (অকারণ কারণ ) মানিয়। লইয়াছেন। 



আস্তিক ও নাস্তিক। ২৭ 

“কেনর কেন” জিজ্ঞাসা করা কোন কোন স্থলে নিরর্থক। “ডান 
হাতটা বাম হাত হইল না কেন?”__এইরপ প্রশ্ন অর্থহীন, 
কারণ ডান হাত বাম হাত হইলেও আবার এইরূপ প্রশ্ন হইতে 
পারিত। মানুষের অনুসন্ধিৎস! প্রবৃত্তি কিছুতেই তৃপ্ত হইবার 
লহে। 

ঃ 

আ। আপনি ঈশর বিশ্বাস করেন না, কি ভয়ঙ্কর! 
না। ঈশ্বর বিশ্বাস করিলেই তিনি মুক্ত পুরুষ, আর ন! 

করিলেই তিনি ভয়ঙ্কর, এইরূপ মনে করেন কেন? দয়ার 
সাগর ৬ঈশ্বরচন্দ্ একবি-দ্িজেন্দ্রলাল, পূতচরিত্র আচার্য্য 
৬রামেন্দ্রন্ুন্দর, ইহারা ত ঈশ্বর বশী ছিলেন শা, তাহারা 
কি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিলেন ? ঈশ্বরের ভয়ে যাহারা স|ধু তাহাদের 
সাধুতার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। 

রামেন্দ্শ্রন্দর ত্রিবেদী এক স্থানে লিখিয়াছন,_-“বেদান্ত 
বলেন, (শঙ্করাচাধ্যের মতে) জীব এক বই দুই নাঃ__আমিই 
একমাত্র চেতন পুরুষ, বেদাস্তের “একমেবাদ্ধিতীয়ম” এই বাকোর 
মার কোন তাতপধ্য নাই, আপনাদের যদি উহ|র তাতপধ্য সমন্ধে 
সন্টবিধ ধারণা থাকে তাহা সমূলে উৎপাটন করুম' "বিচিত্র 
ঈগত। একমাত্র আমিই আছি; আমারঠ অনুভতি-_ শব্দ, 
টপ? রস, গন্ধ) স্পর্শ-_ইহারাই আমার জগৎ । “আমা হইতে 
উক্স, আমার অতীত কোন অ্রঙ্টী মনে করা মায়ার কাধা"_ 
তায় ঈশ্বরবাদ, 51179 (7101৮675015 070 4611007700001- রর 
১568০7 9৫ 48001210117 09007001016 18 001) 006, 



২৮ ... সত্োর সন্ধান। 
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[03058৪1, ৃ মা 

দেশ ও কাল (0117) 8110 ১070) আমারই মনের কল্পন। 

(১19001৮0007) 01110001600, এই দেশ ও কালের মধ্যে 

আমার অনুভূতি--শবন্দ, রূপ রস গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিকে ছাড়িয়া 

দিয়া আমিই এই বাহ। জগৎ স্থটি করিয়াছি, ইহা আমার মায়া- 

প্রসূৃত। “অহং ব্রঙ্গাহস্মি”, “আয়মাত্মা ব্রহ্ম” ততন্বমসি)? 
«“একমেবাদ্বিতীয়ম্” বেদান্তের এই অদ্বৈতবাদ নাস্তিকবাদ হইতে 

অধিক দূরে নহে । সাংখ্যক।র বলেন. জগতের স্থষ্টি অচেতন প্রকৃতি 

হইতে “ঈখরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভ।বাশ”, “সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্?", 

ইহা ত এক প্রকার নাস্তিকবাদই | “ন্যয়, বৈশেষিক ও পাতগ্রল 

ব্যতীত অন্যান্য দর্শনশান্ুসমুহ যথা বেদাস্ত বা উত্তর মীমাংসা 

পূর্বব মীমাংসা, সাংখ্য ইত্যাদি ঈশ্বর স্বীকার রুরে নাই। ন্যায় 

ঈশ্বর স্বীকর করিলেও প্রকৃতি হিসাবে করিয়াছে, “কণ্মফলদাতা” 

রূপে নহে । পাতগুল ও বৈশেষিক দর্শন গৌণভাবে ঈশ্খর স্বীকার 

ক্রে কিন্তু জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্খরের দরকার হয় না বলে ।”-- 

ণীতায় ঈশ্বরবাদ। বিল[তে এক সময় নাস্তিকের প্রতি সাধারণের 

অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, বিচরালয়ে নাস্তিকের “সাক্ষা বা অভিযোগ 

লওয়া হইত না, কিন্তু উদার হিন্দু সমাজ কাহারও স্বাধীন-চিন্তায় 

হন্তক্ষেপ করিত না। চিগ্তারাজ্যের ন্াধীনতাই প্রকৃত 

স্বাধীনতা । প্রতক্ষবাদা ঢাবুব।ক্ মুনি নাক্তিক ছিলেন। চার্ববাক্ 



আন্তিক ও নাস্তিক । , ২৯ 

দর্শন এক সময়ে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে উহ্বা “লোকায়ত 
দশন” নামে পরিচিত ছিল। পাশ্চাত্য 'দারশনিকগণের মধ্যে 
অনেকেই জড়বাদী, সংশয়বাদী, বা অজ্ঞেয়বাদী; যাহারা! [16118 

(বিজ্ঞান বাদী) তাহারাও সকলে ঈশ্বর-বিশ্বামী নহেন, অনেকেই 
1১015011001 এ সগুণ ঈএর অর্থাত 110100011)0,18010)1 814 

11116 136100ঞকোন পরমপুরুষে বিশ্বাস করেন না; কেন 

কেহ প্রকৃতি হিসাবে ঈশ্বর বিশ্বাম করেন। সকলের বিশ্বাসও 

এক প্রকারের নহে। আপনি বলিতে পারেন যে, বেদান্ত মূতে 
যখন পাপ-পুণ্য সমস্তই মায়! অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে অসত্য তখন 

11011165 ( নীতিজ্ঞান ) ও অসত্য, স্ৃতরাং বেদান্তের ভিত্তির 

উপর কোনো নীতিশান্ত্র ঈাড়াইতে পারে না। অন্ধকার যুগে 
(181 716) গুহাবামী আদিম মানবের (111771101610710) 

নীতিজ্ঞান ছিল কি? অভিব্যক্তির (০১০101)0) সঙ্গে সঙ্গে 

মানবের নীতিজ্ঞান জন্মি়াছে। আবার নীতির গোড়াতেই স্বার্থ 
রহিয়াছে 44২1 চার) 7) 10093৮09১৫৯ নি 101) 08591115 

001%77%, ৬ রামেন্্র স্থন্দর ত্রিবেদদী বলিতেছেন। “মনে 

করিৰেন না যে, পরের প্রতি প্রেমের বশীভূত হইয়া'মানুষ সমাজ 
বাধিয়াছে, মানুষ দল বাঁধিয়াছে স্বার্থ-রক্ষার জদ্য ; আপনাকে 
বঁচাইবার জগ্য ; পরকে নাশিবার জন্য। প্রাণবিষ্তা প্রেমের 

অস্তিত্ব স্গীকার করে না।৮--ৰিচিন্্র জগত | 

যাহ! পরিবর্তনশীল, যাহা, বিভিন্ন, যাহা আভিব্যক্তির ফলে 
মানবের মধ্যেই প্রকাশ হইয়াছে, যাা পূর্বেনে ছিল না, পরে 



৩৩ সত্যের সন্ধান । 

.খাকিবে না, তাহা অসৎ । যাহা স্ভ্য তাহা 41১৫791১6010, 

ভ্রিকালে,__মাস বসর ও যুগে কোনো অবস্থাতেই তাহা, পরি- 

বর্তিত হব না; ম্ুতরাং বেদান্তের তন্বজ্ঞান মিথ! ভিত্তির উপর 

দড়ইতে পারে না। পারমার্থিক হিসাবে পাপ-পৃণ্য কিছুই নাই। 

যাহা সত) চিত এবং আনন্দ বেদান্ত দেই সত্য বস্তকে ব্রহ্ম, 

বলিয়ছেন। মআমি-ই সেই ব্রক্ধ “সোইহম»'। আমি সৎ 

অর্থাৎ আমি আছি, আমি চি অর্থাৎ আমি-ই একমাত্র চেতন 

পুরুষ, নামি আনন্দ_আগি ষে আছি ইহাঁতেই আমার আনন্দ । 

জগত আমারই কল্পনার কৃষ্টি, আমিই অফ্টা ও বিধাতা । আমিই 

জগতকে নিয়ম-শৃর্খলে আবন্ধ করিয়াছি । যিনি বেদান্তের এই 

সতা উপলব্ধি করিবেন, তিনি পাপ-পুণ্যের অতীত হইয়া বাইবেন। 

ইহাই বেদাস্তের মুক্তি । 

আ। আপনি কি 117107]56 ( জড়বাদী ), না 19951150 

( আত্মবাদী ), ঠিক বুঝিতেছি না। 

না। আমি এক ৬19৮-1১010$ (দিক) হইতে যখন ভাবি 

' তখন আমি [39150 জগণ্ড আমারই 199) 4411 ০৯18- 

(6109 1)85 0000) 0011) 17710670006 106 1802 0211 

1৪8010)-77561 আমি আছি বলিয়াই জগৎ আছে 

* 05 6851 ডি 1১010177210 ০9)08 09005180531) 

১01৫ 1১91001৬907 ০. 0৪৯1106 [11054 617৮ 280011117% 

৪5 ২10 ৮৪00 006 1010- জ্ঞানে বাহার বিকাশ 

তাহাই আছে, জস্ঠী বাতীত দৃষ্ট থাকিতে পারে না 



আস্তিক ও নাস্তিক । ৬১ 

আবার আর এক ১1৩০.018$ হইতে ভাবিলে মনে হয় জড় 
হইতেই চৈতন্যের উদ্ভব, চৈতস্ম মস্তিক্ষেরই ক্রিয়া--৭।00100 ৫1. 
01)91)1110-0011%, চৈতন্য হইতে জড়, আবার জড় হইতে চৈতম্য) 

দুই-ই সত্য দুই ভিন্ন দিক হইতে । কোনটা আগে কোনটা পরে, 

এ প্রশ্ন চলে না। “4 ৬০৭৭ মে 1)000 10078) [076 08501006) 

1১061110553 1101100]) 19 10107770100 01 11007107010100101)) 81 1040৩ 

[101)) &১ (7150 113 110/000017011968 00101815001 17010101085 

৪6001 51619 07001505811) 00 00000186006 4580 

3100016 05056 ০10)906 000 $17)07100170008 63180070601 

01) 035001101701117-1)17 141076৯0001 কড়ার 

001)0%%0 (ভিতর) দিক হইতে দেখিলে মনে হয় কড়া একট! | 

গর্ত বিশেষ, আবার ৫০॥।১৩১ (পিঠের) দিক হইতে দেখিলে 

মনে হয় কড়া একটা উচু টিপি বিশেষ, এই গর্ত অর টিপি 

লইয়াই কড়া, এক দিক ৫011%৮০ হইয়াছে বলিয়াই অপর 

দিক ০)1৮৪%, কোনট। আগে কোনটা পরে, এ প্রশ্ন চলে নাঃ 

হয়ত জড়-ও চৈতন্য একই অজ্জ্েয় শক্তির (৩৩৪.) ভিন্ন ভিল্ল 

বিকাশ, 00011) 06)০1)4 1700 0101) 10001701810 81105190801 

1110 1)017)91 001)001)01018 1৪ (186 010107581 [90/6৫ ০01 ও 

10101) 090000১1106 04 00০09170806 1080010ধ0- 

[107)৪৮---11 01901 ১1/010091 | 

আ। আত্ম! জড় হইতে ভিন্ন ; আমর! বলি “আমায় দেহ, 

,অতএব আমি দেহ হইতে সত পদার্থ “আমি অনুভব, করি,-কে 



৩২ সত্যের সন্ধান। 

অমুভব করে? আমি; অতএব আমি কর্তা, দেহ হইতে 

সতত 1 | 

না। কথাটা! হইল যেমন, এক ছেলে তাহার পিতাকে 

জিও্তাস1! করিল, “বব মুরগী আগে না মুরগীর ডিম আগে ?" 
পিতা কিছুক্ষণ ভাবিয়া পরে বলিলেন, “আমরা যখন কথায় বলি 

মুরগীর ডিম-_ তখন বুঝিতে হইবে মুরগী আগে ।” আমর! বলি 
আমি পীড়িত, সে পঙ্গু, ইহা দ্বারা কি আমার আত্মার পাড়া হইয়াছে, 

তাহারআত্বা। পঙ্গু এইরূপ বুঝিয়া থাকি? আমরা কথায় বলি 

সূর্ধা উঠিয়াছ্ে, অথচ জানি সূধ উঠে না। এই সকল .কথা দ্বারা 

কিছুই প্রমাণিত হয় না। কে অনুভব করে? এইরূপ প্রশ্ন 

অসঙ্গত, প্রশ্ন হওয়া! উচিত,_-কি প্রকারে অনুভূতি জন্মে? 

4[1.15 1002 06 006১091) 60 7৯10 ৯10 0076 

[9] 2” 11715 15 07611007675 00080 0)600650017 

---001010101081 00৮ ৯1১00 0৯ 00007616010) 0 2? 

66১৩] 15 7. 10)610 0010016116 01 59608801014, 1 18 

1]]10507১ 0৩ 7৯৯01000 8100061 2৮ 51017106021 20010871100 01 

8 108067191 501)808008 88 070 (91190 01 0001" 90179100105 

01100, | 

আ। এই সব থিওরি অনেক শুনিয়াছি, ঈম্ঘর যে আছেন 

ও আমি অর্থাৎ আত্মা যে দেহ হইতে ভিল্ল; তাহা আমি 

আত্মাদ্বারা বুঝিতেছি, আপনার এই সব ধার-করা যুক্তিতর্কে 

| আমার মত ও বিশ্বাসের কিছুমাত্র পরিবণ্তন হইবে না। জানেন ত 



আান্তিক ও নাস্তিক ৩৩ 

এক নাস্তিক পিতা লিখিয়াছিলেন 40500 18 1)051)016% কিন্ত 
বালক পুর পড়িল 4000+1১ 1109 10616. 

না। আপনি যদি আত্মা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব রি 

থাকেন তবে ভালই, আর যুক্তি তর্ক অনাবশ্মুক। 
আ। না, না, বলুন না, শুনি, এই কথার উপর আপনার 

কি বলিবার আছে? 

না। “বিজ্ঞাতারমরে ! কেন বিজানীয়াৎ 1”--ণ্অয়ে | 

বিজ্ঞাতাকে আবার কে জানিবে ? কারণ যাহাকে বিজ্ঞ 
(১০১৮০) জানিবেন সে আর বিজ্ঞাতা থ|কিবে না, সে বিজ্ঞান্ত 
(01190) হইবে।” নিজকে নিজে জানিতে পার! যায় না, 
1110-0১1)000101) ( অন্তদূষ্ঠি) অসস্তব, নিজের চোখ নিজে 

দেখিতে পাই না, দর্পণে চোখের প্রতিবিম্ব দেখি। আত্মা জাত! 
(501৩০) ও জ্ঞেয় (0৮196) হইতে পারে না, “আগ্ণ নিজকে, 

নিজে পোড়াইতে পারে না, অতি সুদক্ষ নট ও নিজের হনে 
উঠিয়া নিজে নাচিতে পারে না ।”--্রীযুগ্ত ছিজদাস দত্ত এম্, এ, 
কৃত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যা ও শাঙ্কর দর্শন । 

বেদান্ত মতে আত্মা স্বতঃ-প্রকাশিত, প্রদীপ জুংলাইয়া যেরূপ 
ূ্ধয দেখিবার প্রয়োজন হয় না সেইরূপ আমি যে আছি তাহা 
প্রমাণ করিহেঅগ্ত প্রমাণ নিপ্্রয়োজন, ইহা! বতঃসিদ্ধ (5911 
৫৮970 7; কিন্তু যাহা 511-691161 তাহা কেহ সপোছ 
করিছে পারে কি 2 106507168 “আমি আছি) কি না? সনোছ 



তি সত্যের সন্ধান। 

করিয়াছিলেন, অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, 5098180 61০ 

৪017১] 00001) (1)019191'৩ 1 হি আমি আছি কি হা 

আমি সন্দেহ করি, কে সন্দেহ করে? আমি, অতএব আমি আছি। 

এইরূপ সিন্ধান্ত তর্কশান্রবিরুদ্ধ। কারণ, প্রামাণ্য: বিষয়কেই 
প্রমাণিত বলিয়া ধর! হইয়াছে। এখানে 1388110507০ 

009350101) এর দে ঘটিরাছে, | 0০)১৮--আমি” সান্দেহ করি, 

এই স্থলে “1” “আমি” স্বীকার করা যাইতে পারে না) কারণ “11: 

গ্রামাণা বিষয়। 11০১1 এর (১101) 61107) 8001) 

সমালোচনা করিয়া প্রশ্রচ্ছলে 11170) জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 

এ) 90. 000 10017100010 00800 ই 10100) 

«আপনি যে সন্দেহ করেন, এই কথাটি আপনি সান্দেহ করেন না 

কেন ?” 
৬. বৌদ্ধমতেও 10161019510 790] ১15 001010-7আমি” বলিষ। 

কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই । বৌদ্ধমতের সহিত 11101) এর মতের 

' অনেক সাদৃশ্য আছে। অবশ্য আপনি যাহা সত্য বলিয়। 

বুঝিয়াছেন তাহাই অ.পনার নিকট সত্য, কারণ আমার মনে হয় 
সত্য মিথা। মনের অবস্থামাত্র, মনের বাহিরে সত্য মিথ্যা কিছুই 

নাই ; রাষধনুর হ্যায় অলীক,_ধাধা; আমার অনুভূতিশুলিকে 

বাদ দিলে জগত থাকে না, “আমিও” থাকি না। 41079 

10979 1010 118171561৮8 01১0 73000157070 50800) 0106 

18৫70, 0০ 96০০0019 81001 0১9 1025 +৮--11007)6, 

| ভি ৪ ৪ ১৪/১1০ ঃ ৪0580018, ইহা! যেমন সত্য, 



আন্তিক ও নান্তিক। ৩৫ 

আবার 8011 বিন হইলে 501)১1001)১ থাকে না, ইস্থা, তেমনই 

সত্যা। , গাছে 0৯51 010201005, 2607 15 00151070008. 

91 |)011701) 1017)0 0৮০7 ৮005116 411100107000980165 

[1100 1570116-5101410 90119501101 (01061)01 

060) 0105 08 ৮10৮ ৮1)10]) 6115 05 01780800078 676 

11885017601 01] (10111/4। 000 07011) 15 00:01170006) 008 

50000 71)0 01100101001 076 0110 01 10101015018 পালি, 

0101১৫10650 076 170000 90001 08051107600 

8110701111 706 010860901)9 01010114, 10 18 00010101701 

210 01110 76001010010 0১১7711156৮ 01 1)001195009105 

€11)01)0 9৮০0. সত্য মিগ্যা সব মনের কল্পনা, মনেয় 

বাছিরে কিছুই নাই, থাকিলেও উহা! অজ্ঞেয়, জামাদের ইছাতে 
কোন প্রয়োজন নাই। সমন্তই /১ 171110) ৭1) 0187 

81 1170541)1108016 10175605- _রহস্থাপূর্ণ | 

*]00 1)001081) 0008018100 1:0৮০115 78771)80 - 088 

|9% 01180018) 770 60 92080 18 0৬1) 11)5601)05 9. 

10580060১16 1085 10717017760 00 10710070লাত 9696 

৮/1)10]1 16 117517)906 10: 1050118170110101-70106 1198 ০01 ৃ 

81) 10015100081 [7০৮10610681 010 1/000)6518 01 

71061)6£ 110.৮-15001618 0০থাাাঙা ঈশ্বর এবং পরকাল 

মনের কল্পনা । হগ্রসিদ্ধ দার্শনিক 10876 বলেন.1000৮ 16 
118(6115119যা। অজ /7817071116 69 6৯071817105 0৯88৮: 



ত৬ সত্যের সন্ধান । 

661)6) ৪1171009119] 05 60081]. 110705010060 9 00৮ 

[09086 90] 006 09710198101) 18. 08010) 100. "ঘাগিড 

৮1১708085০৮ 087 ৪ 70৮7 1৮17১101011) 96 070 1080019 

06 001 80101) ৪১051 08 07৩ 1১98৭101116 0118 ৪৫170 

30158110019 0010011101.--61160000 01 1007 1008001০ 

“যদি জড়বাদ আমা? অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম 

হইয়া না থাকে তাবে মাহ্মবাদও তাহ| দিতে সক্ষম হয় নাই এবং 

আত্মা যে দেহ হইতে তন্ত্র পদার্থ তাহা জানিবারও কোন উপায় 

নাই। 4001510097৮ 10701 এসব গল্প বক্তী তায় চলে) 100 এ 

ইহার স্থান নাই। 
আ। 1৭11৮ দেশ-কালের অতীত, অতীন্দ্রিয এক পারমার্থিক 

সস্তায় £[1170-1010616 বিশ্বাস করিতেন; ইহাই আমাদের 

বেদান্তের “নিক্ষিয়-নিগুণ বর্গ" । আমাদের ব্রহ্ম আর খৃষ্টানদের 

(9০৭ এক নয়। আমাদের ব্রহ্ষ 170967১০078] (সগুণ ঈশ্বর 

নহে)। 1700102) (সহজ সংস্কার) দ্বারা ব্রক্মাকে জানিতে 

পারা যায় । £10)1012-10-005610” 05 50100600106 01 আআ) 

'ঘ্বত 0010] 006 10101) 60 10067১6০615. 11018 18 

স1)80 ০0010 1১6 16607 ৮010 ০০010 8011) &) ০০160 ০1 

। ই] 06 তাথা7060৭558 স1)101) 879 006 (০ ০৪ চ্ছগয 9£ 

76169117616 879 চা1)100 10918 0৮ 8 01060000101? 

1৮18 801091176 দা 09010081061 00170810675 0960, 

- & 'ন1)101) 5৫6 ০80) 065৩7 06 776০6160107 08.৪5 145 



আস্তিক ও ক ] | ৩৭ 

₹10)-105011৮,-1570)1- “যদি কান, ইচ্ছা প্রভৃতি ব্রচ্মের গুণসকল 

পরিত্যাগ করিয়। ব্রশ্জাকে কেবল বস্তু মাত্র বল, তবে তরঙ্গের 

অন্তি্ব শব্দে 1)50%10৮ 6)010৮ বুঝায় । এই একার 01১8০60 

01)010৮ সং ও নয় অস২ং ও নয়, কেবল শুশ্য 1671 মান্ত্র। 

বৈদান্তিকেরা তেমনি ঈশ্বরকে শূণ্য করিয়া ফেলে “সর্বববাধেন 

কিধিচ্ত যন্ন তদের তত 1 481)67) 711 2076 70/00৮০0 

400171100 70078111৭1 00107700011 05 01)000 01070000008)” 

__মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর । 

না। এই “110110-11)-10২61 (সৎ বন্ধ) অসার, অর্থহীন, 

মন-গড়া কথা “)10191)07410701100171201), উপ|ধি-বঙ্চচিত, 

নিক্ষিয়-নিগুণ ব্রঙ্গ যদি বা থাকেন তাহা অজ্ঞাত ও অজ্জেয়। 
1101) 3170171716501) 17061116010 508 110৮8 89110 

0£1791)10)01, 10170110117) 78 10076 000001)0 574 

[710 10010117 01100001147 এই প্রকার নিক্কিয়-নিগুণ 

রঙ্গ থাকার সার্থকতা কি 1 এই প্রকারে থাকা বা না থাকা 

আমাদের, পক্ষে উভয়ই সমান; এইরূপ ত্রপ্ষের কল্পনাও এক 

প্রকারের পৌগুলিকতা । €]1 700 (0 1)0 5/০1100190 ৪% 

0)701007651708101 17006 [01005 10 (1)01101)0 1018 

[)11119501)1)% ০019 1১৪ |।1)1)09৮61 1)51070101015-7০০- 

101811)0 (1086 01) 55100011017 100-15611 স1511686101 86661 

7]]। 0101) ৭ 01678106 01 0)0 11100, 890 6080 6০:8/17৯০86 

07019 17900 106: 8116101116 10) 081 ৫76119006 510101) 85 



৩৮ গত্যের সন্ধা |. 

1101; 1১1৫0610100 ৮) 0) 17)11111 071017 16. 01. 16501011094 

তু 0111) 717. 17011581016 76110 01 077 $1701171110, 

7 011 (10110101102) 01 00101) 16 10700 1১০০7 17708 

(10767010100 11৩10770007) 96 0900019500৮ 05 

(11017)0111 01). 17101716 বলিয়াছেন, ৮101৭ 211010)8- 

11-718611% 1৭5 00]) 00 06700170107 01105 011 

116511%, 

বদি 10101110 (জন্মগত সংস্কার ) দ্বারা সংবস্তর জানিতে 

পারা যার তবে দর্শনিকগণের মধ এত মতভেদ ও মতবৈপরীতা 

দেখিতে পই কেন? 

আ। 0) ১০৫৮৮ 8111 নাকি মৃত্যুর পুরে ঈশ্মরের 

নিকট সকাতন়ে এই বলিয়! ক্ষমা! প্রর্থনা করিয়া গিয়াছেন-11 

ঢ1676 09670173007 1010 16 07606 196 ৪20 50015 ০) 0০, 

৪81৪ 11 ১011৮ নাস্তিকেরা রোগের বাতনায় সৃতার 

গলা-টিপনি খাইয়া শেষে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়। 

না। 81] ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন 

ইহা পাঁদরিদের স্বরচিত কথা, তিনি আত্ম-জীবনীতে. এক পানে 

লিখিয়াছেন,_1161 1061001 চ0৬ 10206 8. 10181901100 

২৫, ধর বেজপ পবিত্র বিবেচিত হয় তাহার মৃত স্ত্রীর 

প্থৃতিকে তিনি সেইরূপ পবিত্র মনে করিতেন। প্রকৃত 

ভালবাসার ইহাই নিদর্শন, ০1.০515 16861 প্রা [16261 

(88 159ঘ৩" “ছেবতারে প্রির করি, প্রিয়েরে ফেবতা । 



আন্তিক ও নান্তিক। ৩৯ 

প্রার্থনা করায় বিশেষ কোন মহত্ব নাই, অবশ্য ইহাতে 
ঈগরে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি মনে শান্তি পাইতে পারেন। প্রার্থনায় 

ভিনটা উদ্দেশ থাকে,-2700076, 1110111101101)1) 00৫ 

16011047 ( রতজ্ঞত। প্রকাশ, মহিমাপ্রচার ও অনুরোধ) 

যিনি বিশ্বজগতের অফ্টা তাহাকে আমার ন্যয় ক্ষু্রাদপিঞ্গুত্রের 

পক্ষে £10111) করা ধৃষ্টতা, তীহার কর্ব্য তিনি করিবেনই ) 
বাক্যে কৃতচ্্বত| প্রকাশ না করিয়া কাধে করাই গুকৃত ভক্তির 

পরিচায়ক্ক। সাধারণ মানুষ উহাতে সঙ্গুষ্ট হইতে পা্র। 
স্বার্থসিদ্ধির জহ্যু প্রার্থনা করা নীচ্ঠা, এইরপ প্রার্থন।য় উহার 

সঙ্কল্প কিছুম[ত্র টলিবে না, চিনি ইহাতে সম্ষটও হইবেন না। 

''মদ্বৈত বেদান্ত মতে 'যখন জীব ও ত্রঙ্গা অভিন্ন,-_ যেই জীব 

সেই ব্রশ্গ,- তখন তাহাতে ভক্তির স্থান নাই। আগ্বৈততী 

শিশ্চনদাস বিচারসাগর' গ্রন্থে বলিতেছেনযখন আমিই ভিনি 

গসোহহং তখন “কাকু করু প্রণ[ম' ? _কাহ!কে প্রণাম করিব? 

যদি বল জীন ও ঈশ্বরে তো বাবহারিক তেদ আছে, সেই ভেদ 

আশ্রয় করিয়া না হয় ঈশ্বরকে প্রণাম কর। তাহাও সম্তবে নাঃ 

মুনিরা একজন কৃপালু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকে চিন্তে ধান করেন বটে, 

তিনি ত উপাধির উপঘাত মাত্র-অলীক পদ।, মিথ্যা জ্ঞানের 

স্ব, তাহাকে কিরূপে প্রণাম করা যায়? এই সব ভাবি! 

চিন্তির| নিশ্চনদাসের আর প্রণাম করা হয় নাই। অস্ৈত 
বেদান্ত মতে উপাসন|র ব্যবস্থা আছে। তাহাদের মতে প্রকৃত 

উটপাননা অহংগ্র উপাসনা, জালা হইতে অজি লোহছহং? 



৪ | সাত্যের সন্ধান । 

পতহং. ব্ঙ্গান্মি” ইত্যাদি ডাবসাধনাই আত্মগ্রহ হা 

শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছন :_-আত্মাকে পরমেশর বলিয়া গ্রহণ 

করিবে, যদি বল, ঈশ্বর ও জীবে বিরুদ্ষগুণ বশতঃ একত্ব সম্ভব 

নহে, তাহার উত্তর এই যে, বিরুদ্ধগুণ ভাব মিথ্যা (মায়িক 

মাত্র )৮-_গীহায় ঈশ্বরবাদ। 

“বিপন্ন, আর্ত, দুর্ববল চাহে আশ্রয় অভয়ঃ , 

তাই করে তোমাকে স্থজন 

আছে জীবে দয়! প্রেম শক্তি জ্ঞান বিবেকাদি, 

শ্রেষ্ঠহম যত উপাদান 

সেই সব উপাদানে মানব কল্পনা বাল, 

করে ঈশ তোমাকে নির্দ্ণ ৮ সোহহং সামী । 

আপনি বলিতেছেন নাস্তিককে ঈশর গু'তোর চেটে “ বাবা 

বলান”। আপনাদের মনে ঈশ্বর-বিশ্থাস কি বাস্থবিক এইরূপ ? 

 আ। আপনি কতকগুলি নাস্তিকবাদের বিলাতি পুস্তক 

পড়িয়াছেন, আন্তিকবাদের পুস্তক বিশেষতঃ হিন্দুদর্শন কিছুই 

পড়েন নাই, পড়িয়া থাকিলেও তাহার প্রকৃত ভাৎপধ্য কিছুই 

বুধিতে প|রেন নাই। সেদিন একজন দর্শনশ।স্ত্রের এম, এ, 

তত্বনিধি কেমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছিলেন_-“এই আত্মা 

অন্নময়, প্রাণময় আদি পঞ্কোষের মধ্যে  অবস্থিত। এই 

আত্মা কেমন করিয়! পূর্নজন্মার্ডিত কণ্মফলে, আধাত্মিক, 

'আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিষ দুঃখ ভোগ করে, 

হাই. ভীবানের বন্ধন, জীব ক্বণ» মনন, নিদি1যাসনঘুক্ত. কর্দযোগ, 



নির্বিণ ও জন্মান্রবাদ | 8১ 
£ 

জ্ঞানযোগ দ্বারা সাযুঞ্জা লাত করিবে ।” কুটস্ট চৈতমা, ষট্ 
চক্রভেদ, অম্প শ্যতার বৈজ্ঞানিক কারণ ইত্যাদি অনেক জটিল ও 

. ছুব্বোধতন্ধ জলের মত বুঝা ইয়াভিলেন, তখন আমি বেশ বুঝিয়া-: 

ছিলাম, এখন আমার মনে নাই। আহা। আপনি যদি একবার 

শুনিতেন! আপনি নিরামিষাহারী হইয়া একা গ্রচিনডে, শঙ্ধা, 
শান্ত মনে এই সকল ছরহ বিষয় চিন্তা করিলে ধন্মেণ আনক 

নিগুঢ তন্ব বুঝিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য দর্শনে এছ সফল 
তন্থ পাইবেন না| আমি দর্শনশান্স বিশেষ আলোচনা কি 

নাই সেই জগ্য আপনার সকল কথার উত্তর দিতে পারিশাম না। 

একদিন তন্বনিরধধি মহাশয়কে আপনার নিকট লইয়া আসিব 
তখন দেখা যাইবে কাহার তর্কের জোর বেশা। মান্টার মহাশয়) 
“ভক্তিতে মিলায় হরি, তর্কে বু দুর,” “ধশ্বস্থা তক নিছিতং 
গুহায়াঃ |” 

নির্বাণ ও জন্মান্তরবাদ | ক. 

॥ বৌদধসত ) 

পুনর্জন্মবাদ ও নির্বাণ £-বৌক্ষমতে ঘ্বহাতে বাসনা 
ও কর্মফল বিনষ্ট হয়ন|। আমার বাসনা-বল হইতে একটি 
নৃতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া আমার রি কৃতকর্সর ফল ভোগ করে), 
পিল পপি... ২৯ ৩৭ পপি পাশ পাপ পাপী পপ: অতি সিপ ৯৮ত প৩7 তল আলপীপিপা ২০৯৯ 

| ০. রঙ এই, প্রবন্ধের কিংদংশ ১০২৮, ফান মংখ্যার গা 

১ হইগন্িল। | ৃ 



৪২ _ সত্যের সন্ধান । 

কর্মফল অপরিহাধ্য। আমার বর্তমান জীবন ও আগার মৃত্যুর 
পর আমার বাসনা-সম্ভৃত জাবের জীবন একই জীবনের পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী অবস্থা মাত্র। কি প্রকারে আমার বাসনা হইতে 
একটি নূতন জীব উৎপন্ন হইয়া আমার কর্মফল ভোগ করিবে, 

তাহা! বুঝিতে না পারিয়া পালি-ভাষাবিৎ বৌদ্ধদর্শনে পণ্ডিত 
810, 1,,10005 19075, 51111)16761,40077৭ 13319 

গ্রন্থে লিখিয়াচেন 411 0৯8080৮510৮ 0)0৮1)00001506) (01৩ 

[)7001।1১1৯.--এই রহস্য আমাদের অভ্ঞাত। ভিন্ন দিক 

হইতে দেখিলে ইহার আর একটা অর্থও আছে। পিতা 

সম্তান-রূপে জন্মগহণ করেন। পূর্বপুরুষের সর্বববিধ দোষ ও 

গুণ লইয়া (শারীরিক, মানসিক ও নৈঠিক ) সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হয়। বর্তমানে 1510201010৯ (শ্রপ্রজনন বিষ্া) এ বিষয়ে 

সাক্ষ্য দিতেচে--1১0761)15071100001)16001% 11006102780) 

1) (19611 01151) জায়া শব্ের বাতুপত্তিগত অর্থও 

এইরূপ । 

কোন চিতুশক্তিসম্পন্ন অবিনাশী আত্মার স্থান বৌস্কধণ্ে 
নাই । 40০97001000 0106 13010107006 570%15026 

০1 1 175 0(-]1) 110 1১1):10772-16108 15 010161010 01)9 

5৯0 070 9715 87701002৩--070 800161260৮7 

[0301101)06, 0176 13091) 101016196) 1)02088 80 

9৮89 9৮06 91১01151011) 1১011) 50170 8100 1110. 

1006 99116? ঠা 05081 60910177100 0৯ 0185850 



নির্ধাণ ও জল্মান্তরাদ। .. : ৪৩. 

88 016 01 1176 00760 16106015011 11011 118 801 

6010 80111191510 11151 1557১50১1১5] [)11)186, 

110. 75.110. স্বর্গীয় রমেশচগ্র দত্ত তাহার “01১11197007 
| 00 13011010150 ১৫৩৮ শ্রন্থে লিখিয়াছেন, আত্মার . 

পরিবর্তে বাসনা দ্বারা পুনর্ন্ম ও কর্ম্মফলভোগের মীমাংসার 

চেষ্টা বৃথা, কথার মার-প্াচ মাত্র। কোন কোন পাঠক আত্মার : 
অভাবে পুনঞ্জন্ম ও কম্মফল-ভোগ সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করিতে 

পারেন। তীহাদের নিকট আমর উত্তর এই- আত্মার দ্বারাও. 
পুনর্ডম্মের মীমাংসা হয় না; কারণ স্মৃতিযোগেই ব্যর্তি্বের 
একছ্। স্মৃতির অভাবে ব্যক্তিত্বের একত্ব ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। 
রাম পূর্বজন্মে পাপ করিয়া এ জীবনে হরি-রূপ তন্ধ হুইয়!- 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এস্থলে হরির পূর্ববস্মৃতির অভাবে ছুই: 
ভিন্ন ব্যক্তির একত্ব অনুমান করা অসম্ভব। রাম করিল পাপ, 

আর শাস্তি পাইল হরি? ইহ! ঘোর অবিচার। এজপ্য 
পরবন্তী বৌদ্ধদিশের মধ্যে 'জ।তিম্মর' কল্পন। প্রবর্তিত হইয়াছিল। ৷ 

বৌদ্ধমতে রামের বাসনা-জাত হরি পুর্বব জীবনের অর্থাৎ রামের 
পাপের ফলে অন্ধ হইয়াছে । হরি রাম হষ্টছে ভিন্ন হইয়াও 
অভিন্ন; যেমন বাঁজ হইতে উৎপল বৃক্ষ বাজ হহতে ভিন্ন 

হুইয়াও অভিন্ন । কাধ্য এবং কারণ একই বশর ভিশন বিকাশ 

মাত্র। হরির জীবন রামের বাসনা ও কম্ম দারা যুক্রু হইয়া 
রামের মহ্বিত এক হইয়াচে। এই অথে রামের পুনর্জগ্র 
বৌদ্ধমে স্বীকৃত হইয়ছে | (13001101501 ড়. ঠা 

ছু | 



8৪ _ পত্র সঙ্গান। 

10758 [9৭৮0২ টেল 91,199) 151, 195,114, 5001 
10910001810 ৮১. যা, [30).৭ 107105 19], 100, 
105 910 570109 13001৭ 01107) 141--৬01.--40906স- 
6005 01 [3111 0111110101৮ ইত্যাদি ্রন্থ আলোচা )। 

আমার কর্ঘরফলে এক নির্দোষ বঞ্জি শাস্তি পাইবে ইহা 
ভাঘিতে জদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয়েই মানব পাপ 
হইতে বিরত হইবে; নরকের ভয়ে নহে। আত 10)5৭ 
109,1৭৭ এর মতে ইহাই বৌদ্ধনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষস্থ। 

নির্বাণ” লাস করিলে পুনজন্ম হয় না। 111৮৭ 1)7৮10৭ ও 

১191007116৮ বলেন, নির্বাণ লাভের অর্থ বাসনার বা ভুষগর 

বিনাশ দ্বারা পুনজন্মা হইতে নিক্কতিলাভ এবং ন্্ীয় অন্তরের 
বিশুদ্ধি-সাধন ও প্রকৃত জ্ঞানছ্বারা ইহ. জীবনেই প্রকৃত শান্তিলাভ। 
(10111711117, 101৮৭104105 |)1). 111)1 2), 

13), 110 জষ্টব্য )। ঈশ্বর সম্থন্ধে বুন্ধদেব বলিয়াছেন, “এত 
অনুসন্ধান করিয়াও আমি কোনো ঈশ্বর দেখিতে পাইলাম না, 

কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি, দুঃখ 
হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি; ঈশ্বর আছেন কি না,--সে 
সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে পারি না, এবং সে সম্বন্ধে আমার 
কিছু বলিবার প্রয়োনও নাই ।”৮ (11791300177 11)0101% 

৪৫৪-_:41)0১1109 211 568:01) 1 178৮6 706 00001)0 811৮ 

090১ 0০6 71) 0019 868101010০0 1 1)%50 [00170 09 

87 ০ 9511৮081700, 9/060191 0)970195115155 



নির্ববাণ.€ জম্মাস্্রবাদ | ৪৫.. 

501 0৮ 01০--0 0])0 1 ৩0001100 ৯ /70):0001014) 01 | 

0861 09179 70660 0 ৯7১ 81150101170, 07131110078 

15455 13) 12900110111, নিশ্বপ্রেমিক বুক্ধাদব ঈশ্বর | 

এবং আত্মা স্বীকার না করিয়াও উদরপ্র/ণ হিন্দুজ।তির নিকট , 
অবত।র বলিয়া পুজিত হইয়াষ্টেন। বুক্ধদেবই জগতে সামা ও 

মৈত্রীর প্রগম ও প্রধান প্রচারক | নৌদ্ধধাণ্ম উন্দ, এ্রঙ্গা, 

ঈশ্বর ইত্যাদি দেবভাগণের উল্লেখ আচ, হাতার কারণ, 

নবদীক্ষিত ছুর্ববলচিন্ত বাক্চিগণের পুবেবর ষষ্মবিখাসে নেন আছুত 
না লাগে সেই জন্য হিন্দুদিগের পোরাণিক গল্প ভইতে 'এই 

সকল দেবতার নাম আন। হইয়াত। (811 1010 258 

১101) 151:110015, 78175. 0817578-45% 001)]) 

11))01)01):1107] 10171010)110101111)10111,1000000 0৮0 

01017) 11111010170), 11) 01010701080 016 78 00171115 

20101171010 11051 010156700611001110 100 00669 

1৩10010111) (11)1141011)001 11710100107 10716150 5011-)-71910] 

10811). বৌদ্ধধন্মে ঈশ্বর সাকৃত হন নাই, হজ্জম্য কোন কোন 

পাঠক আশ্চর্যযান্থিত হইতে পারেন। তাহার উত্তরে আমি: 

এই মাত্র বলিতে পারি,--বেদাস্ত বলেন--( শঙ্কর[চার্যোর মতে ) 
আম! হইতে ভিন্ন, আমার অতীহ। কোন ঈশগর আছে মনে করা 

মায়ার কার্ষা, (অবশ্য পারমার্ধিক ভাবে )। “অহং ব্রক্ষাইস্রি,* 

“একমেঝ!দ্বিতীয়ম*-_-আমিই একমাত্র সতা বস্থ;) জগত অধ্যাস। 

আমারই মায়াকল্িত; আমিই জগৎ-অষ্টা ও জগহ্বিধাতা'। 



8৬. | গঞ্জের সন্ধান। 

সাংখ্যকার “ঈশ্রাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভ।বাৎ” ইত্যাদি বাক্যদ্ধারা 

বআজ্তেয়বাদেরই সমর্থন করিতেছেন। নৈয়ায়িক ও মীমাংসকের 
মতে ঈএর গাকিলেও 'তটস্থ” জীবের কল্যাণ ও অকল্যাগে 

. সম্পূর্ণ উদাসীন । | 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্র-কৃত 'গীতায় ঈশ্বরবাদ, প্রফেসর 

 শ্রীযু ্ড দ্িজদ|স দন্ত কৃত 'শ্রীম শঙ্করাচার্ধ্য ও শাঙ্করদর্শন' (১ম ভাগ) 
প্রন্থরধ়ধে ও স্বর্গীয় রামেন্দরনন্দর ত্রিবেদী কৃত 'জিজ্ঞাসার' "মুক্তি 

. প্রবন্ধে এই বিষয় বিশদরাপ আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

নিয়তিবাদ 

যিনি ঈশর মানেন তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, 

মানুষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও 

সর্বধতঞ্ক) তিনি অনন্তকাল. হইতে জানেন আমি কখন্ কিরূপ 

অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিব, ও পারিপার্খিক অবস্থার প্রভাবে 

+আমার ব্যক্তিত্ব (17111108110) কিরূপ গঠিত হইবে এবং, 

তাহার ফলে আমি কিরূপ কাধ্য করিব। তাহার. সর্ববজ্জতা 

কিছুতেই বার্থ হইতে পারে না। 41315 15000%160%5 

08171000196 17015010006 00888৮ ৮৪ ৮671160. যদি ব্যর্থ 

ছয়, তবে তিনি সর্বজ্ঞ হইতে. পারেন না। আমার ইচ্ছার 

-ম্থাধীনত! থাকিলে উহার সর্ববজ্ঞতা বার্থ হইতে পারিত | 85; 



পলি 

নিয়তিবাদ।' ৪৭ 

11] 15 ৭1110761)0.” তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কি কিছু 

করিছে। পারি? ভিনি ইচ্ছাময়। তাহ।রই ইচ্ছ।য় আম ইচ্ছাহিত 

হইয়া কাব্য ত্র, আমার ইচ্ছা তাহ|রই ইচ্ছার কণামাসর, 
স্থতর|ং শামার ইচ্ছার স্বংধীন সন্ধা নাই । পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে 
স্বাধীন ইচছাজনিত দায়িহ থকিতে পারে না। একটা শিশু 
আমাদের তুলনায় যেরূপ অজ্ঞ ও অসহায়, ঈএরের নিকট আমর! 

ততোহধিক অঙ্ঞ ও অসহয় শিষ্প। হিরাখরব,দী এক তঙ্াত 

শল্তিকে সমুদয় কাধ্যকারণের ঘুল বলিয়া স্বীকার কঞ্চেন। 
নিরীশরবাদী 11171). ১1,070 বলেন, €101016 8 21) 

(10110118100 10010100108) [00 0000 6৮610001118 

111)5. 

শিয়তিবাদ বা নির্বনন্ধবাদ (1)101-0)011)150)) 001 1100-5811011- 

00181) সংক্ষেপে ও সরল করিয়া বুঝাইবার জগ্য «প্রবাসী, 
১৩২৫, জোষ্ট” হইতে কিযদংশ উদ্ধত করিলাম--”ঠ্ 
বৈজ্ঞানিক আদস্টবাদ কার্ধযকারণের সকল সম্বন্ধকে ত্ান্বর 
হিসাবে মিলাইপা দেখায় যে প্রত্তোক ক।ধা প্রকারে ও পরিমাণে 

উপযুক্ত কারণ হইতে প্রসৃত। প্রতেক কারণ নির্দিষ্ট 
পরিমাণ ও নির্দিষ্ট প্রকারের কার্যাফল প্রসব করে। প্রত্যেক 
নিন্দিষ্ট 01156 নির্দিষ্ট 67৮০ উৎপক্ন করে, কোথাও তাহার, 

ব্যতিক্রম হইতে পারে না। : এই মুহূর্তে জড় জগতের যেখানে 

যাহা ঘটিতেছ্ে তাহা পূর্বব মুহূর্তেই অকাটারপে নির্দিষ্ট 

হইয়াছিল। পূর্বব মুহূর্তেই কারণ-সমি যাহা এই মুহু্ের 



18৮ সত্যের সন্ধান। 

কার্ধা-সমঠিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও ততপুর্বব সময় হইতেই, 

অলতবারূপে নির্দিষ্ট চিল। এইরনূপে এই শুঙ্খল-পরম্পরা 
স্ুদুরতম অতাঁত হইতে ল্পদুরতম ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এক জমোঘ 
শ।সনে আবদ্ধ রহিয়াছে, কোথাও চুল গ্রমণ বাহিক্রম হইবার 

উপায় নাই। প্রত্যেক জড় কণায় এ্াত্যেক পরমাণু কখন 

কোন্ পথে কেমন ভাবে চলিবে শাখত কাল হইতে তাহা 

অকাট্ারূপে নিদ্দিক্ট রহিয়াছে । নিশ্-সংসারের এই মুঙ্কর্ত 

ষাখা-কিছু ফেমন ভা.ব আছ, তাহার পরিপূর্ণ হিসাব ফদি প:ওয়া 

যাইত, তবে অহীত ও ভবিষ্যতের ইতিহ,সকে অভ্রান্ত ভাবে 

তাহারই মধো নিহিত দেখিতাম 1৮ 11)0 50110115 001 00101700128 

11110116105 100:0111110-10105111 15170101015 1)111001 8৭ 714 

07910100018 01810106005 0108 0718৮--পৃথিবী ইহার 

আপন কক্ষে যেরূপ নিদিষ্ট নিয়মে ঘুরিতেছে সেই প্রকার 

ক বাক্কি তাহার জাবনে কি কাবা করিবে বা না করিবে, 

তাহা তাহার জন্মকালেই অকাটারূপে নিদ্ছিষ্ট হহয়। রহিয়াছে 

বিনা কারণে কিছুই ঘটিতে পারে না--+158-0010)110 10101] 00০ 

ইহাই সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞানের নূল ভিত্তি, যাহা বীজাকারে গুপ্ত 

থাকে তাহাই প্রকাশ হয় মাত্র। এইরূপে কাধ্য-কারণ-শৃঙ্খলা 

(78100১01801 18 ১1 0817৯1010:) জগতের ঘটনাসমূহ (1)1101:0- 

008071:8) 1)100510)1 010011500)01) নিয়ন্ত্িত করিতেছে। 

হ্য়তিবাদ বৈগ্জানিক ও দার্শনিক দু ভিত্তির উপর স্থাপিত 

ন্ 56৩1) 89 00017010150 7016 [5066))05 ০ 211 

[2১৪৪5৫8৮857] (11৮ ৮ তা 1021... | 



4 নর 

নিয়তিবাদমতে অপরাধী ব্যক্তি বলিবে নিয়তির বশে সে 
অপরাধ করিয়াছে, বিচারকও বকলিবেন ষে নিয়তির বলেই 
তিনি বিচারক হইয়া তাহাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন ও 

নিয়তির বশেই অপরাধীর চরিত্র সংশোধিত হইবে; ] ৪ 

(41018011191০--যাহা হইবার তাহা পূর্বেই নির্দিষ্ট হইয়া 

রহিয়াছে, আমি উপলক্ষ মাত্র; “নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।৮ 

প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা-কিছু কার্ধ্য-কারণ-রূপে ঘটিতেছে 
()170101)118) তাহাই নিয়তি । পুরুষকার-প্রভাবে কেহ দি 

প্রতিকূল অবস্থায় কৃতকাধ্যতা লাভ করে তাহাও নিয়তি দ্বারাই 
সাধিত হইবে। এই যে নিয়তি, ইহা কার্ধাকারণ-সম্পর্ক,--- 
801১8] ৫0111)606101), পুরুষকার নিয়তিরই ফল। একটা অপরাধ 

সাবিত হইতে বনুবিধ ঘটনার সমাবেশ প্রয়োজন ; অপরাধীর 

মনোগত ভব, তাহার শক্তি, বুদ্ধি) দক্ষতা, মুযোগ, স্থান, কাল ও 

নাহার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইল তাহার নিরব দ্ধিতা, দুর্ব্লত| 
ঈতা(দি নানাবিধ কারণসমগ্ির (81006051017 08) সমাবেশে 

একটী অপরাধ সাধিত হয়। একটী কারণের অভান হইলেই 
সপরাধ সাধিত হইতে পারে না। এই সকল কারগ-সমাবেশের 

ন্যা অপরাধী ব্যক্তি দায়ী হইতে পারে না। 4 108010 তি & 

[০1060 01 181801 8110 61)5110017676 জন্মগত আকুতি 

ও প্রকৃতি-_1715010 7; আজীবন যে ঘটনাবলী শরীর ও মনের 
উপর গুভাব বিস্তার করে, তাহা 90৮17010101), শরীর ও. 

মনের কোন অবস্থ! বা গুণের বিকাশ বা অ-ৰিকাশ পারিপার্থিকি 



.৫০ | সতোর ঈন্ধানি। 

অবস্থার (80510008601) উপর নির্ভর করে। আমি স্থাধীন- 
ইচ্ছা ছারা এই 1790165 ও ০1511010100 নির্ববাচন করি 

নাই, ইহা আমি পিত্বৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। 4112) 1 
৪ [01078101061081 8100 [08500100109] 90010100715 ০8177108 

115 80085009100 ০1108 2৫০1101776৯, 

কোনে মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে শিশুর জন্মের এক শত বৎসর 

পূর্ব হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ত হয় । 
চিন্তা কার্যের বীজ মাত্র। আমার চিন্তা ও ইচ্ছা আমার 

মস্তিক্ষে গঠন-প্রণালী ও শিক্ষা অর্থাত পারিপার্িক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। আমার মন্তিষ্ষের গঠনের জন্য আমি পূর্বব- 
পুরুষের নিকট খণী। মস্তিষ্কের পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন কম্পনের . 
ফলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিন্তার উদয় হয়। আমাদের জীবনের গতি 
আমাদের আয়্তাধীন নহে। কত তাসন্তবনীয়, অচিন্তনীর ঘটনার 
প্রভাবে আমরা চালিত হইতেছি। কত সময় মনে হয়, হায়, 

বদি পূর্বেব ইহ! জানিতাম ! কোথা হইতে কত প্রলোভন ও 
স্থযোগ আপনা হইতে উপস্থিত হয়; মনে হয় যেন সমস্ত ঘটনা 

পরামর্শ করিয। আমার অধঃপতনের ও দুরদৃষ্টের জম্য একত্রিত 

হইয়াছিল; সেই অবস্থায় যথেষ্ট চরিত্রবল থাকিলে আমার 

অঞ্চপতন হইত না। কিন্তু এই চরিত্রবল আমার স্বভাব ও শিক্ষার 
' ফল মাত্র (১7০1190৮1১6 10751165801 11৩170101710106) 1 

স্বস্তি কখনই ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে 

পারেনা) ইচ্ছা (৬101. খাকিলেই পাপকাধ্য কর: বায় নাঃ হুযোগে 



্ নিয়তিবাদ। ৫১. 

আবন্তক হয়, “0%) 01/০:00165 1 টা 8008 048৮, 

আবার স্থযোগ উপস্থিত হইলে প্রলোভনগ অদম্য হইয়া উঠে। 
যে প্রাকৃতিক নিয়মে (62089116) মানৰ দেহ রোগবীজাগুর 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না, সেই নিয়মেই মানব প্রবল 
রিপুর প্রলোভন জয় করিতে না পারিয়া৷ পাপে লিগু হয়। 
সুমতি ও কুমতির মধ্যে ফেটী যখন প্রবল হয় সেইটাই তখন 
জয়ী হয়, ইহাতে কাহারও কোনো কর্তৃত্ব নাই। প্রবলের 
ল্য়ই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাধীন-ইচ্ছা (676 111) বলিয়া 

কিছুই নাই। 4137 19008] 1881180) 09 179800 (8৫৮ 
15109 074 1001] 80010 01 078: 10198610001 

[91771)00017 18510158170 11801688 109৫091186১ 100 010001 

|) 08)1)6901) 0108 ঘা 198) 1019 11069516219 11011) 

7106 17৭0 01078 06 800107 1106156 আ)]] দা) 016 08) 

একই প্রলোভন সকলের মনে সমানভাবে ক্রিয়া করে না। 
“1,100 ৩0883 1086 110৩ ০76৫/৪.৮ পুরুষকার ভিন্ন ঘে 

সফলত। লাভ করা যায় না, নিয়তিবা্দী একথা অস্বীকার করেন 
না) তিনি শুধু বলেন পুরুষকার দ্বভাব ও শিক্ষার কল নার 
(1০10০601090 810] 010507010170600 1 মিয়তির গতি 

অতি কুটিল, বর্তমানে যাছ! মঙ্গল ও নখের কারণ, পরিণামে 
তা! হইতে দুঃখ উৎপন্ন হুইতে পারে। মধ্যযুগে (716216৬91 | 
48) স্বাধীন-ইচ্ছা মতবাদের প্রাধান্ঠ ছিল, কিন্তু বিংশ শতাীতে 
এই বিজ্ঞানের যুগে এই মত জবার টিকিতে পারিতেছে নাঁ। 



৫২ . সত্যের সন্ধান। 

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগে ও. দর্শনে 
নিয়তিবাঁদ সমর্থিত হুইয়াছে। | 

বিজ্ঞানবিৎ 21০7 50981 %105860 0৮২016000 20৭ 

118)” প্রুন্থে লিখিয়াছেন, 481)” 1)1)51081 8710 117001160077) 

6650005৮916 চ্০61) 102: 1076) 00107 116. 1১10063568 

11) 06 ০0170000011 12001900001 চ৮1)101) 11180 1700 

81)816 1)26 11090161776 1119৮] ৪07. জীব-বিজ্ঞানবিৎ 

চু] 92180 বলেন? “০ 1)6501) 19 10810291916 10) 

1018 10911) 8100 009 096576 200. 10000016 0৮6] 10101) 

[09 1395 1)0 00760] 1083 11806 10117) 00610617609 18) 

৮০০৭ ০1 0১11, ্ 

49112. 09[১09 017 [1)81517)7) 09901) ০৮ টি 01১01081)1 

616 10001)0105 10010 0091) ৮০1১1001005 ০0101)1170101)৭ 

01 006 01501 00917 80003001৯০--সেক্সপিয়ার বাঁ 

ডারউইন্, পেটে হা নেপোলিয়ন--তীহা রা সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের 

পুর্ববপুরুষের সদ্গুণাবলী প্রাপ্ত হওয়াতেই এত বড় হইয়াছেন; 

ইহা ছাড়া আর কিছুই না। দৈবক্রমেই এই সদ্গুণাবলীর 

সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল-_11675115 73) ৭. ৪05০০, বিখ্যাত 

দার্শনিক 91)71023, ০1) 5০৪৪6 2001৩ 02799 

91১80০০: মানকের “স্বাধীন ইচ্ছা” স্বীকার করেন না. ভাপ 

উইনের বিবর্তনবাদ এই মতবাদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছে । “ঘ্বয়। 

হৃধিকেশ হৃদিস্থিতেন যখ৷ নিযুক্তোহস্রি তথা করোমি” ইসা দ্বারা 



. নিয়তিবাদ। ৫৩ 

নি়তিবাদই প্রচারিত হইয়াছে । মুসলমান ধর্ণাশাস্ত্রেও নিয়তিবাদ 

সবীকৃত.হইয়াছে। বাইবেল সোজাসুজি ইহা স্বীকার না! করিলেও 
প্রকারান্তরে স্বীকার করে; ৭] ঘা] ১৩ 0006", ভোমার 
ইচ্ছা পূর্ণ হউক” । আদম ও ইতের পাপের ফলে মানব পাপী 
হইয়াছে, ইহা ন্বীকার করিলে নিয়তিবাদ মানিতেই হইবে।. 

অনেকে মনে করেন নিয়তিবাদ আলম্মের ও পাপের সহায়তা 
করে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অবশ্য নিয়ৃতিবাদ পাপীকে খ্বণা 
করিতে বা পুণ্যবানকে প্রশংসা করিতে বলে না। নিয়তি 

(০9098110) দ্বারা পরিচালিত হইয়াই নিয়তিবাদী পাপের .মূল 

কারণ নির্দেশ করে ও পাপীকে তাহা ভইতে রক্ষা করে এবং 
সমাজ-রক্ষার জন্য পাপীর দণ্ড বিধান করে। 

%1য0)60 10007 00110019100 (০ ১০০6০৭ 11010 7 

01011 ₹51)017) 110 1070 57106001780 1700 ২৪111100 6118 

0081) 2) 66010) 0000 00701 01 1101105010)516011607- 

51615 80000 00110 0076 10 )0101701100000 00102) 

111-000010107100 11) 19007 707 01110 10 11050 19001) 

৪107) 1১০৮ 60110501806 01019711100) 01৯0560 প 

[01110 [9:00৮:68 06)00.১ রা 

“11 দও [91 81021) 9100) 00৮07110071) 10) 1501 

000 0090 চাচা) 0)0 ৫10 ৮1]] 2115০091006 1917100 

& 1090 008 009 10010 01 0৫10, 751)৮ 11171610001 001. 

818061062 £% 



40480. 81১0019170৮ 9৪011581690 2৪ £০০০ 81) 189, 
096 ৪5 [05096 2090 1710001010108065 পা ৭৪৪৮. ৪1)0 

৯0016: 71319690019, 

_-দএকদিন সক্রেটিষের নিকট তীহার কোনো বন্ধু অভিযোগ 
. করিয়! বলিলেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নমস্কার করিলে তিনি 

তীস্থাকে প্রতিনমস্কার করেন নাই। তখন দার্শনিক চুড়ামগি 
সক্রেছ্িম বলিলেন; “ইহা বড় আশ্চর্য্য যে, তুমি একটা 

ৰিকলাঙ্গকে দেখিয়া রাগান্বিত হওনা, কিন্তু একটি কর্কশ প্রকৃত্ধির 

লোক দেখিলে তুমি ক্রুদ্ধ হও ।” 
_.. শ্যদি কাহারও হৃত-পিগ্ডের দৌর্ববল্যের দরুণ আমর! তাহার 

প্রতি দয়া অনুভব করি তবে কাহারও চরিঞ্জের তুর্ববলতা। দেখিয়। 

কেন এরূপ দয়। অনুভব করিব না ?” “মানুষের মধ্যে ভাল ও 

মন্দ এইরূপ শ্রেণীবিভাগ না করিয়া, সবল ও দুর্বল, ভাগ্যবান 

ও হতভাগ্য এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা উচিত 1” 

ষে প্রাকৃতিক নিয়মে এক ব্যপ্তি ব্যাত্র কর্তৃক নিহত হয়, প্লেই 

প্রাকৃতিক নিয়মেই অপর এক র্যক্তি গুণ্। কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়। 

প্রাণ হারায়। অবস্থ। বিশেষে গুণা ব্যাজরের হ্যায়ই হিং ও ভয়ঙ্কর। 

উত্তয় স্থলেই সমাজরক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থ। করিতে হইবে, 

কিন্তু কোনো স্থলেই ইহাদ্িগকে, দোষী (1007211) 
0857০75501৩ ) করা যাইতে পারেনা ৮ 11১59 (2080978 

0 0৫68 ) 81৩ 5100008 0£ 88 .1108010169119 84) 

. হ619061685 0805. 11065 81)0910 ৮৪ 16891090 7 মাও 
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নীতিধর্ট্ের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, 
কোনো চোর বা ডাকাত দ্বারা সমাজের যত না অনিষ্ট সাধিত হয়, 

একজন বড় জমীদার বা সৃদখোর লক্ষপতি মহাজন দ্বারা সমাজে 
চার চেয়ে অধিক অনিষ্ট সাধিত হুইয়া থাকে। ধদি কোনো 
রাজনীতিধিৎ বা সংবাদপত্রের সম্পাদক স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া 

নীচমনার গ্ঠায় উক্তি করেন তবে তিনি জালিয়াৎ অপেক্ষা্ড 
ধিক ঘৃণিত কার্য্য করেন। | 

511) 056 011809581010, 1615 চ116090 4116 8668. 

001) দ1)0 86৪৪ ৪1] 90110171860 196 0076 1১ 117606 

8106) 9111 119516- 65 8610 11০01 016 ৫০৩৮ প্রাকৃতিক, 

মিয়মাধীনে যাবতীয় ঘটনা' ঘটিতেছে। আমি যাহা করি তাহা 



৬ | সত্যের সন্ধান। | 
প্রকৃতির প্রেরণায় চালিত হইয়াই করি, স্থৃতরাং আমি কর্তা নহি । 
সৃষ্টি ব্রিগুণাত্মক-_সব্) রজঃ, তসঃ। পাপ-পুণা, দণ্ু-পুরস্কার 
ইত্যাদি লইয়াই শ্থষ্টি, পাপকে একেবারে বাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
পুণ্যের অস্তিত্ব ও লোপ পাইয়৷ যায়। . প্রাকৃতিক নিয়মেই 
মানব পাপী ও পুণ্যাত্ম হইয়৷ থাকে । প্রভু যিশুখুষ্ট বলিয়াছেন, 

 *্পাপকে বণ কর কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিওনা ।” 

পুরুষ-সিংহ কর্ম্নবীর নেপোলিয়ন নিয়তিবাদী ছিলেন, তীহাকে . 

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “আপনি নিয়তিবাদী হইয়। ্ 
সর্ববদা এত চেষ্টা-উদ্ভোগ করেন কেন?” তিনি উত্তরে 
বলিয়াছিলেন, “নিয়তিই আমাকে এরূপ করায়” 139 
1)8/90 13008019010 1১ ৯৮1] 1200 ৮৮100 51115 0080 

1 ৪10011 010.” ইহাই নিঘতিবাদীর প্রকৃত উত্তর। একই 
বিষয় দুই ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্নরূপে ক্রিয়া করে। বীর 
নিয়তিবাদী হইলে অধিক নিভীকতা ও বীরহ্ব প্রকাশ করে, 
অলস বাক্তি নিয়তি বিশ্বাস করিয়া অধিক অলস ও ভীরু হইতে 
পারে। কেহ কেহ ১1001)1)5)০১ সাহায্যে “স্বাধীন-ইচ্ছা” 

মতবাদের সমর্থন করেন, তীহাদের যুক্তির অধিকাংশই 
হুর্বেবাধ্য +01175001509)78) 11015005০ তাহার! শুধু বলেন-_ 

50এ চা] 05107908700 085০7)0 £] 1)1)00270107, 

ভঙ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশ-কালের অতীত পারমাধিক সত্তা তাহারা 
উপলব্ধি করেন মাত্র । ধাহারা [10000006108 অসত্য বলেন, 

ত্বীহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে না, জীব 



বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিত্রা। ৫৭. 

যখন মারানুষ্ধ, মায়ান্ধ। মায়া দারা চালিত, তখন তাহার প্সবাধীন- 
ইচ্ছা” রহিল কোথায় ? 

স্বাধীন-ইচ্ছা-বাদীগণ নিয়তিবাদের যুক্তি খণ্ডণ বার সক্ষম 
হন নাই। তাহারা প্রথমেই 71691010 01 ৮1]| স্বীকার করিয়া 

লইয়া 170071১1788] 107807)10) দ্বারা একটা 00৫০7) খাড়। 

করেন মাত্র, কিন্তু তাহ! দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। তীহারা 
বলেন,-10 08701090000 9301/01)61-100৮ 811 ০01)18709- 

0101) 15 0106 /0110 01 006 100101015870175 মান 009 080 

81) 02017 1010010017)1)-৮--আমাদের ইচ্ছা (11) 

স্বাধীন, উহা৷ অন্যান্য বিষয়ের ম্যায় কার্ধ্যকারণ নিয়মের অধীন 
নহে, উহা কারণাতীত। যাহারা এইরূপে কল্পনার আশ্রয় 

লন তাহাদের সহিত ব্যাবহারিক জগতের বিষয়ে আলোচন! 
চলিতে পারে না) 5150501) 01৮01000101) 800 

101) 1)0,18101010006 [0 01910111০01 0১01)01101)06 18 

1):81101).৮ 

বিবাহ, বংশরদ্ধি ও দারিদ্রয। 

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, এই তিনের মধ্যে সম্বন্ধ অতি 

ঘনিষ্ঠ। ভারতবাসী অন্যান্য জাতির তুলনায় দুর্ববল ও ক্ষীণজীবী। 

পুণ্টিকর খানের অভাবে, স্ুপ্তির অভাবে ও ছুশ্চিন্তায় এ জাতির 



৫৮ : সত্যের সন্ধান । 

জীবনীশক্তি দিন দিন হাস পাইতেছে। কিসে দারিদ্র্য দুরীতৃত 
হইবে এ বিষয়ে বর্তমানে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোষোগ 

আকৃষ্ট হইয়াছে। দেশে ব্যবসা-বাণিজোর বিস্তারসাধন ও 

বিদেশে খাস্ঠ-সামগ্রীর অবাধ-রপ্তানি বন্ধ দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে 

জাতীয় দারিজ্যের অনেক পরিমাণে প্রতিকার হইতে পারে সত, 
কিন্তু ইহার ফল স্থায়ী হইবে না, যদি নিঃসম্বল বিবাহ ও অকাল- 

মাতৃত্ব চলিতে থাকে। এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা ও 

ওদাসীল্পের ফলে আমাদের পারিবারিক অশান্তি, দারিদ্র্য 

স্বাস্থ্যহীনত৷ ও অকালমৃত্যু দিন দিন বাঁড়িয়! চলিয়াছে। শিক্ষিত 

সদগ্রদায়ের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখা যায়, বর ও কন্যা উভয় 
পক্ষই কেবলমাত্র পদ-মর্ধ্যাদা ও ধনের মোহে আকুষ্ট হইয়া 

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, এবং সেই অবিবেচনার ফলও 
তীহারা অচিরেই হাতে হাতে পাইয়া পাকেন। স্বান্থা এবং চরিত্র 

অপেক্ষা অধিক মুল্যবান বস্ত আর কি আছে? শিক্ষার 

সার্থকত! কি, যদি তাহা মাণুষকে স্থুবিবেচক ও চরিত্রবান্ করিয়। 

নাতোলে? ক্রে।ধের বশীভূত হইয়া অপরের সামান্য অশান্তির 
কারণ ঘটাইলে। সমাজে আইনামুযায়ী দণ্ডের বাবস্থা আছে, 

কিন্তু কেহ যদি রিপুর উত্তেজনায় সম্তান-উৎপাদনের নামে স্ত্রী বা 

সম্তানের প্রাণনাশের কারণ হয়, ব৷ ভবিষ্যৎ বংশকে ক্ষীণজীবী, 

বংশগত-রোগাক্রান্ত, তুর্বল ও দরিদ্র করে, তবে সমাজ কি সে 

পাপে উদাসীন থাকিবে? একফটী সামান্ত চাকরীর জন্ঞ কত না 

 ধৌগ্যতার : নিদর্শন উপন্থিত করিতে হয়! কিন্তু পিতৃত্বে ও 



'বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারি্র্য। ৫৯ 

মাতৃত্বে কি কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই? কোন দায়িত্ব 
নাই? স্বার্থপরতা ও দায়িতব-বোধহীনতা দাম্পত্যজীবনের পরমণস্ত্র। 
প্রাচীনকালে, এক সময়ে হয়ত জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। 
কিন্তু এখন “জিভ দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি” ' দরিদ্র- 

দেশে এই দায়িত্বহীন, ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমর সমাজের 
কত না অনিষ্ট সাধন করিতেছি! 4000 1)611)8 07086 

000 1011) 0160)501598,” পঞ্চিত প্রবর 01) ২009: 

॥]]] বলিতেছেন--€],1000  101)050106116 08) ৮৪ 

951090660 1) 00029110 01001 00607018012 91 187%6 

[31710158173 76287060. 10 00069810610] 88 

11700153101188৯ 0 8707 00701 1)175৯107] ৫3000১৯.1% 

্ার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আথিক অবস্থানুষায়ী বংশবৃদ্ধি 

কিরূপে সন্তব হইতে পারে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ের 

বিস্তারিত আলোচনা বাঞ্চনীয়। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত সমাজে 

নির্দোষ বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা এ বিষয়ে প্রভৃত মঙ্গল সাধিত 

ভষ্াতেচে । কেহ কেহ মনে করেন, জনসংখ্যার দ্বারাই জাতি 

জনবূলে শক্তি-সম্পন্ন হইয়। উঠিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা 

ভুলিয়া ধান যে, জনাহারক্িষট, কু, দরব্ধল ও হানচরি' জনসমন্ি 
দ্বারা কোন জাতিই কখনো শ্ীমান্ বা শক্তিমান হইয়া উঠিতে 
পারে না, বরং তাছার বিপরীত ফলই অবশ্যন্তাবী। স্বামী 

বিবেকানন্ম এক স্থানে বলিয়াছেন,_তোদের ভোগের ফিউর 
হোচ্ছে। স্টাত সাতে ঘরে ছেঁড়া ক্যাথায় শুয়ে বছর বছর শোর 



৬০ সত্যের সম্ধান। 
মত বংশবৃদ্ধি করা, 7)6290010% & 1১770 01 171019160 81709) 
__ একদল ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও দাসকুলের জন্ম দেওয়া 

_স্বাশী শিষ্যাসংবাদ। 
মহাত্মা গান্ধি, 10190) 71800) 11810)08)[0877%10) 

£87180000। 1111) 70190) 480019139৭1) ও 1100১01 
১1১৩1)০০: প্রভৃতি মনীধিগণ সমাজের কল্য।ণের জন্য অবাধ- 

'বংশবৃদ্ধির ও অযোগ্যের বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
বাস্তবকে লঙ্ভা করিলে ঠকিতে হয়। বীরবল বলিয়াছেন, 
“আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা স্বনীতি নয় এবং তা প্রকাশ 
করাও দুর্নীতি নয়” । 

তর্ক-সভা 
আজকাল মাসিক পত্রিকায় “নারীর স্থান'” “নারীর অধিকার” 

ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইতেছে, ইহা স্থখের বিষয়। সে দিন 
আমাদের তর্ক-সভায় যে বিষয়টার আলোচনা হইয়াছিল তাহা 
শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট উপস্থিত করিতেডি। 

আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন সভা বলিলেন,প্ধরুন, আমার স্ত্রীর 
সতীত্ব নট হইয়াছে। আমি হিন্দু সন্তান, হিন্দুর আচার, নীতি 
ও সংস্কারের মধ্যে আমি প্রতিপালিত ও +দ্ধিত, সমাজ ও বেষ্টনীর 
প্রভ।ব হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব । ] 178৮০ 7606190 1)9 
20)411038110) 01015 5901600 ৪11 1)916008,. আমি সাধারণ 
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মাদুষ, ঈর্ষা ও স্মভাবজাত প্রবৃত্তির বশীভূত | হিন্দুর বিশ্বাস যে 

তাহার স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত হইলে তাহার পূর্ববপুরুষগণ নরকগামী 
হইবেন, তাহার বংশ অপবিত্র হইবে এবং ইহাতে কত প্রকার 

কুৎসিত ব্যাধি আসিতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে তিনি সমাজে 

অচল হইবেন। নান! প্রকার সন্দেহ বশত; তিনি নিজের সন্তানের 

প্রতিও মমতাহীন হইবেন । হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষ। অধিক 

ছুরদৃষ্ট কি হইতে পারে ? সকল সভা দেশের ধন্মে ও সমাজে 
' সতীত্বের মহিম] ঘোষিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশেও সীতা-সাবিত্রী 

আদর্শ নারীরূপে পুজিত হন। ইহা সত্য যে স্বাথপর পুরুষেরাই 
অ।ইন ও সমাজবিধির প্রবন্তক। যে প্রবল সেই জয়ী, ইহাই 

প্রকৃতিক নিয়ম। বৈষম্য ও সাম্য পরস্পর বিপরীত, একক্ত 
থকিতে পারে না। পুরুষের আশ্রায়ে থাকিলে, নারীর 

পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। রাজ লক্ষ লক্ষ 

নরনারীর প্রাণ বিনাশ করিয়াও হত্যাপরাধে অপরাধী হুন না, 

দুর্বলতাই পাপ। যোগ্য ব্যক্তিই পুরস্কত হয়, যোগ্যতা আর 

শন্তি একই কথ|।। 17017110$র কথা বলেন? 101014110 

আব.র কোথায়? পাশ্চাত্য সমাজে যে নারীর প্রতি এত' সমাদর 

তাহর মূলে রূপের পৃ্জা। উপেন বাবু ত কাবাধ স্ত্ী-্বাধীন- 
তার ও স্বাধীন প্রেমের ভারি পক্ষপাতী, আপনিই বলুন না, হিন্দুর 

মত্রীর সতীত্ব ন্ট হইলে তাহার স্বামী কি গ্ঘায়-সঙ্গত ব্যবস্থা: 

করিবে ?” যদি আমাদের সমাজে, গ্্ী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা. 
চলিতে থাকে তবে বিলাতের ম্যায় এদেশেও অনেক সক্ষম যুবক 



বিবাহ করিতে চাহিবে না। তাহার ফলে অনেক যুবরী 
জীবিকার্জজনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। তাহাতে কি বিপদ 
কম? স্বাধীনতার দায়িত্ব অনেক । 

উপেন বাবু নব্য-তন্ত্রের লোক, এখনও অবিবাহিত, কিছুক্ষণ 
ভাবিগ্না গম্তীরভাবে উত্তর দ্রিলেন, “আপনারা পুরুষ ও নারীর 
অবাধ মেলামেশা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এটা আপনাদের 
বড়ই [11'1)5/1১১ ; তাহাদের মধ্যে কি (716179১1711) থাকিতে 

পারে না? বদি স্বামী নিজে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন তবে তিনি 
স্্রীকে ক্ষমা করিতে না পারিলে, ত্যাগ করিতে পারেন; আর 

য্দি নিজে পাপী হইয়া থাকেন তবে স্ত্রীকে ঘ্বণা বা ত্যাগ করিরার 

অধিকার তাহার নাই, 11010081-107980)) 91 [100710856 

৩০।)০৮০৮ অপর একজন সভ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন? 

“একটা ইংরাজী 011))তে পড়িয়ছিলাম একটা মহিলা দুঃখ 
করিয়। বলিয়াছিলেন যে তাহার] 71819 (7161)98 পান না, কারণ 

১) 006 0181011 098% 19 আ1]] 218 91 1০0৮6.  এ প্রকার 

[119100১011এর অথ কি £ হিন্তুর বিরাহ্ ০01): নহে । আপনি 

যে নীতি-উপদেশ দিলেন, যদি বাস্তবিক সেই উপদেশানুযায়ী নিজের 

মবরিত্র গঠিত করিয়া থাকেন তবে তাহা অবস্তা গ্রহণীয়ঃ নচেৎ 

আমার উপর একটা মহত ত্যাগের উজ্ববল দৃষ্টান্ত খাড়া করিবার 
অভিলাধী হইয়া থাকিলে আপনার উপদেশ অগ্রান্ধ; এই উপদেশ 

দিবার অধিকার আপনার নাই; নিজে নিল্গাপ হইয়া পরের 

পাপের দণ্ড বিধান করিবে, নতুরা নয়, এইরূপ ব্যবস্থা হইবে 



তর্কসভা। ৬ 

অভিভাবক, শিক্ষক, বিচারক ও প্রচারক কেহই স্বীয় কর্তব্য 

করিতে পারে না” অপর একজন সভা বলিলেন, “এ-সব 

বিষয় চেপে যাওয়াই ভাল, নচে নিজেরই বিপদ" ইহা! শুনিয়। 

একজন নব-বিবাহিত সভ্য উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 

“এরূপ জঙ্টা স্ত্রীর মাথ! মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, গালে চুণ কালি 

মাখাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত” ইহার পর সভায়. ঠাট্রাতামস 

চলিতে লাগিল, গোলমাল উপস্থিত হইল ও সভা তঙ্গ হইল। 

আমি এ বিষয়ে শ্ত্রীর মত জানিতে ঢাহিয়াছিলাম, তিনি 

বলিলেন, “যদি স্বামীর চরিত্রদোষে তাহার নির্বব,দ্ধিতার দক্কণ ব| 

অনাধ স্ত্ী-্বাধীনতার ফলে স্ত্রী বিপথ-গামিনী হয় তবে সে পাপের 

জন্য স্বামীই দায়ী। সমাজ ও ধশ্মশান্্ কেহ অমান্য করিতে পারে 

না; এ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের 

ব্যয় বহন করিতে স্বামী ন্যায়তঃ বাধ্য । অবশ্য এ শ্চলে স্ত্রীকে 

ত্যাগ করাও স্বামীর অন্যায় । কিন্তু যদি কোন হতভাগিনী স্বভাব 

দোষে, স্বেচ্ছায় বিপথে যায়-_প্রায়ই তাহা যায় না--তবে স্বামীর 

উচিত সে স্ত্রীকে তশুক্গণাৎ পরিত্যাগ করা। কে শঞ্র ঘরে 

পুষিবে ? অসতী ভ্ত্রীকি না করিতে পারে ?” , 

জামার স্ত্রীর নীতি-জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দেখিয়া আনন্দিত 

হইলাম সত্য, কিন্ত তিনি যে হিন্দু নারী, পতিকে দেবতা জ্ঞান 

করেন, তিনি ত এরূপ বলিবেন-ই। ম্থাতন্ত্রোর পক্ষপাতী-দল 

ইহার কি মীমাংস! করিবেন? পাশ্চাত্য দেশের নাটক-উগন্যাসে 

নারীর ব্যক্তি-স্বাতঙ্ত্ের পরিণতি কি দেখিতে পাই ? 



৬৪ সত্যের সন্ধান । 

সতীত্বআমল ও মেকী। 
(প্রতিবাদ ) 

ফাল্গুন মাসের “মানসী”তে ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত 
মহাশয়ের লিখিত “সতীত্বের কথ!” ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন 
মোহন সিংহ মহাশয়ের লিখিত “প্রতিবাদের উত্তর” আগ্রহের 

সহিত পাঠ করিলাম। ডাঃ সেনের লেখাটা পড়িলে অনেক প্রশ্ন 

আপন! হইতে মনে উঠে । কয়েকটা প্রশ্ন নিম্নে লিখিতেছি। 

তিনি লিখিয়াছেন, “আমরা আসল সতীত্ব চাই, মেকাঁটা চাই 
না।” কি প্রকারে এই আসল সতীত্ব চেনা াইতে পারে? 

আসল সতীত্ব অর্থাৎ অন্তরের শুচিতা কি প্রকারে সম্তবপর হয় ও 

কি প্রকারে ইহা রক্সণ করা যাইতে পারে? রায়বাহাদ্ুর সতীত্ব 

- আসল ও নকল,_-রক্ষার একটি সহজ ও সর্বজনবিদিত গন্থ। 

দেখাইয়। দিয়ছেন_-গ্রলোভন হইতে দুরে থকা । ভাঃ সেন 

হয়ত, প্রলোভন জয় করিয়া আসল সতাঙ্গের পরিচয় দিতে 

ঝলিবেন। অন্তরের শুচিতা রক্ষা করিতে হহলে পারিপার্থিক 

অবস্থা অনুকূল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । মানব কেহই 

নিষ্পাপ নহে? আজ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচরিত্র, পারিপাশ্িক অবস্থার 
শ্রভাবে কাল সেই ব্যপ্জি পাপী হইতে পারে । সময় সময় মনে 

পাপচিন্ত। আপনা হইতেই আসে যায়, ইহাতে মানুষের কোন 

হাত নাই । মনে মনে শক্রকে হত্যা করিলে ডাঃ সেন কি তাহার 

বিরুদ্ধে 70737এর 0126 আনিতে পরামর্শ দিবেন? এইরূপ 

স্থলে মনে মনে তাহাকে ফাসি দেওয়া যাইতে পারে। নরেশবাবুর 



সতী্ব__মাসল ও মেকী। /৬৫ 

মতে মন অপবিত্র হইলেই চরিত্র কলুধিত হইয়া থাকে, “মেকী” 

সতীত্বের কোন মুল্য নাই, উহা খোলশমাত্র । এইভাবে দেখিলে 
জগতে কয় জন সাধু ও সাধবী পাওয়া যাইবে? কাহার মনে ৃ 

শয়তান মধ্যে মধ্যে উকি না মারে ? 41100101065 18 07 

৯.৮ নরেশবাবু আদর্শ সহী চা”; তাহার আদর্শের চেয়ে ছোট 

হইলে তাহার কোন মুলা নাই, মেকা, খোলশমাত্র । শীহারা এই' 

বাস্তব জগতে আদর্শ পাইতে চান, তাহারা প্রতারিত ভন। “10671 

1)0]।)1.45 (0711৩ 0101৬ আকাশের দিকে ঢাহিয়া হাটিলে 

হৌচোট খাইতে হয়। “মেক?” সহীন্্ কি কুসংস্থার ? যাহারা 
আদশচরি তাহাদের জন্য কোন বিধি নিষেধ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু. 

বাহার! স|ধ/4ণ মানব তাহাদের জন্য নরেশবাবু কি ব্যবস্থা করেন ? 

ইন্দিয়-ভোগলালসা স্বভ।বতুই মানুষের মধ্যে প্রথল, এই' 

প্রনল রিপুকে দমন করিবার জন্যই সমাজে এত বিধি নিষেধ, 

এত কঠোর শাসন। , পারিপাশ্রিক অবস্থা মন্দ হইলে 

সর্ববপ্রথমে অন্তর কলুষিত হয় অর্গাৎ “আসল” সতীত্ব নষ্ট 
ভয়! থাকে । ৪0700 88100010046 01109709169 

11101] ৫1/11911061)6-) স্ত্রা পুকষের অবাধ মেল!মেশা কি এই 

আসল সতীস্বের পক্ষে হানিকর নহে ? ডাঃ সেনের “ঠানদিদি'' 

নামক উপন্যাসে দেখিতে পাই, একটা পতিপরায়ণা সতী তাহার 

্বামীর দুর সম্পর্কে মামাত ভাইয়ের প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট 

হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া পত্রীপরায়ণ সচ্চরিত্র স্বামী, রঃ 

মনঃকষ্টে ও দুশ্চিন্তায় মারা! গেলেন। কার্যের ফল দেখিয়াই রি 
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পাপ পুণ্য স্থির করিতে হয় যে কার্যের ফল দুঃখ, তাহাই 
পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। বাস্তব জগতে শুধু মনের দিক দিয়া 
পাপ বিচার করিলে চলে না, তাহা! অবিচার হয় । এই প্রকারের 

পাপের প্রতি মামুষের স্বাভাবিক একটা ঝেৌঁক আছে। 

সাধারণতঃ মানুষ পাপ হইতে বিরত থাকে সমাজ শাসনের ভয়ে, 

আইনের ভয়ে, লোকনিন্দার ভরে, হয়ত পরকালের ভয়েও। . এই 

সকল পরিণাম চিন্তা কি নুচরিত্রের পরিচায়ক নহে? পশুচরিত্র 

মানবই পরিণাম চিন্তা করে না, রিপুর ক্ষণিক উত্তেজনায় 

হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হইয়। পাপ কার্য করে। বিবেকের ভয়ে 

অতি অল্লসংখ্যক লোকই সংঘত থাকে,' মানুষের বিবেক অতি 

দুর্বল বলিয়াই এত কঠোর আইনের শাসন প্রয়োজন হইয়াছে । 
এই প্রকারের পাপ প্রকাশ হইয়া পড়িলেই বিবেকের তাড়না 

আরম্ত হয়, পাপকাধ্য করিবার পূর্বেব বিবেকের শক্তি বিশেষ 

অনুভব করা যায় না। বিবেকের ভয়ও ভয়। ডাঃ সেন 

বলিতেছেন, “সতীত্ব ঠনকো জিনিষ নহে, সহন্ষে নষ্ট হয় না।” 
তাহার নতেল পড়িলে ত মনে হয় ইহাকে ঠনকো বলিয়াই তিনি 

মনে করেন। তাহা না হইলে আমাদের সমাজে “এত গুপ্ত 

অসতীর” অস্তিত্ব সম্ভবপর হইল কি প্রকারে ? তিনি “পল্লী- 

সমাজের” ও কাশীর লোকমুখে শোনা কথার উল্লেখ করিয়া 

বলিয়াছেন, আমাদের সমাজে সতীত্বের পরিমাণ বুঝিয়া লইয়াছেন। 

এই অবস্থায় তিনি কিরূপে বলিতে পারেন “বাঙ্গালী নারী দলে 

দলে ছুটিয়া সতীত্বের খোলশ ফেলিয়া দিবেন এরকম আমি মনে 
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করিতে পারি না।” অন্ততঃ পুরুষের চরিত্রবল ত তিনি জানেন। . 

ক]মিনী-কাঞ্চনের প্রবল আকধষণের কথা মহাপুরুষেরাও এক 

বাক্যে বলিয়। গিয়াছেন। কিরূপ পারিপার্ষিক অবস্থায় পতিত 
হইলে স্ত্রীলোক পগ্$প্ত। অসতী” হয় তাহা মনস্তত্ববিৎ সর্ব্বজন-. 

পরিচিত ওুপন্যাসিক ডাঃ মেন আমাদের চেয়ে ভালই জানেন । ডাঃ 

দেন বলিবেন ইহা কড়| শাসনের ফল “বজ-আটুনি ফক্কা গেরো”। 

বাহার জন্মভাবে সর্বববিষয়ে বিলাতীর অনুকরণ করিতে 

ভালবাসেন 151)57,8 17270100700 1920) হইতে 

উদ্ধৃত নিম্নলিখিত মংশগুলি আশ! করি তাহাদের চিন্তার উদ্রক 

করিবে। | 
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ভ্ডাবার্থ-ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে; শতকর। 

নবব জন চঞ্চলপ্রকৃতি নব নারী তাহাদের সংগারের প্রতি, 
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অদৃষ্টের প্রতি, সব চেয়ে বেশী তাহাদের স্বামীর প্রতি বিরক্তি : 

প্রকাশ করিতেছে । পূর্বে অসংখ্য স্ত্রী, স্বামীর চরিব্রহীনতায় 

£কষ্ট পাইয়/ছে, কিন্তু বর্তমানে জ্রীগণই সে বিষয়ে ন্নামীদের 

পরাজিত করিতেছে । “তাড়াতাড়ি বিবাহ কর তার যখন খুশি 
বিবাহ-বন্ধন ছেদন কর,” নব্য নারীর পক্ষে উহা যেন একটা আদর্শ 

নিয়ম হইয়াছ। পুরুষেরা যত রকম পাপে লিপু হয়, সেগুলি 

সমস্তই এখন নারীদেরও আচরণীয় হইয়া দাড়াহয়াছে, কোনটাই বাদ 

নাই। তাহার উপর যদি আবার স্ত্রী ব্যভিচার পাপ্টিও ঘেগ করিয়া 

বসেন তবে এই জাতির পরিণাম শোনায় হইবে । নিঃসংায়ে 

বলিতে পারা যায়) দীর্ঘকাল যদি বিবাহ-বন্ধন ছেদণ একেবারে 

নিষিদ্ধ থাকে তবে স্ত্রী ও স্বামী উভয় পক্ষের মে অশেষ নৈতিক 

উন্নতি সাধিত হইবে তাহা নহে, ইহাতে প্রতিপদ বিবাহ-সংখাঁর 
তানেক বৃদ্ধি হইবে এবং অপ্রীতিকর বিবাঠ মেউ তুলনায় কমিয়া 

যাইবে। বর্ধমানে শত শত অন্ৃখী স্বামী স্্রী আচ মাহারা বিবাহ- 

বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জনা যথাসর্বন্থ ত্যাগ করিতে প্স্্ত। 
পৃথিবীতে এমন নারী ও পুরুষ আছেন, যাহারা শত প্রলোভন ও 

সুযোগ সন্বেও চরিত্রের পবিক্র্তা নষ্ট করান না, পরজ্পরের 

প্রতি গভীর প্রেম, আত্মমর্ধাদা বা করলা জ্ঞান ইত্যাদি যে. 

কারণেই হউক । কিল্গু তাহাদের স:খণ কম। বর্ধমান কালে ক 

একনিষ্ঠ প্রেম অত্যল্প লোকেরই ভিহরে আবদ্ধ । সেই সঙ্গে 
। ইছাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকাংশ স্মলেই ক্্রীর অবহেলার 

দরুণ ( ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) স্বামী অসচ্চচিত্র হয়। স্ত্রী 
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_ হয়ত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বা কোন একটা সখ বা একটা না একটা 
কিছু লইয়া মস্ত হইয়া দিন কাটায়, সেই স্থযোগে অপর একটা 
স্ত্রীলোক-__অধিকাংশ স্থলেই একটা অল্লবয়স্ব! যুবতী (81) 

_ স্বামীর কাছে আসিয়। জোটে । মনে রাখা উচিত যে অধিকাংশ 

স্থলেই অপর একটি স্ত্রীলোক স্বামীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য 
অদুরেই অপেক্ষা করিতেছে, কখনও বা স্ত্রীকে প্রলুব্ধ 'করিবার 

জন্য অপর একটি পুরুষও এরূপে লুকাইয়া থাকে বটে-_কিন্ত 

সর্ববদাই “তপর একটা শ্বীলোক” থ|কিবেই থাকিবে । এই 

কথাটা প্র্োক স্ত্রার মনে রাখা ভাল । প্রকৃতই শতকরা নববই 

জন স্ত্রী ইহা ভুলিয়া বান বা জানিয়াও ইহা গ্রাহ্ করেন না। 

সবশেষে যখন বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তখন আর প্রতিকারের 

সময় থাকে না। যুবক বা বুদ্ধ, বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলেরই 

জঙ্যা চারিদিকে ভীষণ প্রলোভন জাল বিস্তৃত রহিয়াছে । প্রোৌটা 

স্রীলোকেরা, হুন্দরা বা অস্্ন্দরী যুবতী সকলেই আজকাল 

ক্রমাগত পুরুষদের গাধে ঢলিয়া পড়িতেছে, সতীত্ব রত বিলাইয়া। 

দিবার জন্য তাহারা উদগ্রীব ।” আমি সুখ চাহ, আমর স্বামীর 

(বাস্ত্রীর) স্থখের কথা ভাবিধার দরকার নাই), আমি স্খে 

থাকিলেই হইল, যাহা! আপাত মধুর, আমার নিকট যাহা সুখ। 

তাহা আমি নিশ্চয়ই চীই। আমি স্বাধীনভাবে আমার জীবন 

উপভোগ করিব, ইহাতে আমার অধিকার আছে ।” এই সবের 
প্রতিকার কি? ছুজনের মধ্যে একজন হার মানিবে? ইহা 

কল্পুনাভীত।, পুরুষ তাহার ্বাধীনত! ত্যাগ 'করিতে পারে না। 



| আলোচনা । ৭৩. 

নারী তাহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিবে না। নারীর আত্মা যে. 

জাগিয়াছে,_-“এখন নারী ফুটিরছে সাগন গৌরবে, আপন 
মহিমায়।” নারী এখন জীবনের গুঢ অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে। 
নব্যানারী সতীত্ব ও বিবাহিত জ'বনের দায়িত্ব যেরূপ অবহেলার 

চক্ষে দেখিয়া অ|সিতেছে তাহার প্রধান কারণ নৈতিক শিথিলতা । 

ইহা যে গত কয়েক বওসর হইতে আরন্ত হইয়াছে তাহা নহে, 

গত বিশ বৎসর হইতে এইরূপ হইয়াছে” 

আলোচনা । 

( ক) ভৌতিক তত্ব। 

গত ২৯শে মে তারিখের ও তাহ|র কয়েকদিন পূর্বে 

“মমৃতবাজার পত্রিকায়" ভাইস্ চান্সেলার শ্রীযুক্ত ভূপেন্্না 
বন্ত মহাশয়, মৃত ব্যক্তির আত্ম।র যে বিধরণ প্রক/শিত করিয়াছে 

তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্ত কোন কোন স্থ. 
সন্দেহও উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত বন্ধ মহাশয়ের মৃত পিতা 

হাত্বা কেন তাঁহার সহিত মাতৃভাষায় কথা না বলিয়া ইংরাস্ 
ভাষায় কথা বলিলেন ? যদি কলিকাতায় এই ৪1১11 (আত্মা 

আনীত হইত তবে কি 51110 ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিত ' 

রক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্ মহাশয় যদি মৃত পিতার সহিত মাতৃভাষা; 
_ববাক্যালাপ করিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পার! যাইত, ইহাতে 



৭$ | সতোর সন্ধান। | 

কোন প্রবঞ্চনা আছে কিনা। মৃত পিতা পুজ্রকে ছুই-একট' 
কথ বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন---]0. 006 17170 87866 10৭ 

৮৪ 10210). আত্মা (90169 তীহার নিজের নাম বলিতে 

পারেন নাই কেন ? শ্রীযুক্ত বস্থ মহাশয়ের ভ্রাতা প্রথম দিলে 
নিজের নামটি শুদ্ধ করিয়া বলিতে পারেন না, দ্বিভীর দিন 

বলিয়াছিলেন ; ইহার কারণ কি? নাদা একটা ন্ভানতবর্ষীয় মৃত 
বালিকার আত্মা, সে শ্রীযুক্ত তৃপেন্দ্রনাথ বস মহাশয়ের সহিত 

ইংরাজিতে কথা বলিল কেন? কয় জন ভারতবর্ষীয় বালিক' 
ইংরাজীতে কথা বলিতে পারে? 31110 ইংরাজী ভ্কানিলে 

সংস্কত, উদ, ইত্যাদি দেশীয় ভাষা জানাও তার পক্ষে সম্ভবপর 

ছিল। শ্রীযুক্ত বস্থ মহাশয় কি বিশ্বাস করেন, তিনি নাদার 
সহিত সংক্কৃতে কথা বলিলে 51১10 সংস্কৃতে তাহার উত্তর দিতে 

পারিত ? সেই অন্ধকার-পূর্ণ গৃহে কোন গুপ্ত দ্বার দিয়া 817. 
0০০০7৪এর নিযুক্ত কোন ব্যক্তি “নাদা” সাজিয়া তাহাকে 
প্রতারিত করে নাই ত? 

| শ্রীযুক্ বসু মহাশয়ের মৃত পুজ্রের নাম “গিরীন্দ্রনাথ” ; কিন্ত 

আত্মা নিজের নাম বলিতে পারিল না, শুধু বলিল ৭1), বোধ হয় 

কল্পিত 51১10 জীবন্ত ইংরেজ হওয়ায় বাংল! নাম মনে রাখিতে 

পারে নাই। শ্রীযুক্ত বন্থু মহাশয় তীহার স্বৃতা তগিনীর আত্মাকে 

নাম জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন, “সেজ” | গুধু এই ছোট 

নামটাই বাংলায় স্প্টরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল। নাদা শ্রীযুক্ত 
ু মহাশয়ের স্থতা কন্যার নাম বলিতে পারে নাই, কেবল 



বলিয়াছে নামে ছধটা অক্ষর আছে, নামের শেষাংশ 1, 41. 
তাহার কন্ার নাম ছিল “ন্ুশীলা” | ইহাতে অনুমান হয়, প্নাদার” 
মতৃভাষা ইংরাজা। প্রায় স্থলেই দেখা যাইতেছে ৪11৮ এর নাম 

নলিতে যত গোলযোগ, ইহার কারণ কি? শ্রীযুক্ত বস্থ ৰ 

মহাশয়ের পৌত্র তাহার পুভ্রের মৃত্যুর ছুই মাস পূর্বে মারা 

গিয়াছিলেন; কিন্তু নাদা তাহার বিপরীত বলিল,--সভুলিয়া গিয়া 
ন[কি 1? [1৯5 ০০১৫এর নিযুক্ত কোন ব্যক্তি গুপ্ত দ্বার দিয়া 

মন্ধকার পূণ ঘরে আসিয়া ( অথবা পূর্বব হইতেই হয়ত তথায় 

শুক/য়িত অবস্থায় ছিল ) শ্রীযুক্ত বস্থ মহাশয়ের কপালে অঙ্গুলি 
বারা স্পর্শ করা অসম্ভব নতে। 31075০০01৮3 81075 1601000050) 

একই প্রক্রিরা অবলম্বন করিয়া, 17)051001 110300000010 ৩ 

11800)1, এর সাহায্যে অন্ধক।রপূর্ণ গৃহে ১১06 আনয়ন করেনঃ 

_ইভাই, কি তাহাদের বাবসা নাকি ? শ্রীযুক্ত নন্ত মহাশয়ের 
মনেও সন্দেহ হইয়াছিল । তিনি লিখিয়াছেন। 111৭ (1000৫7 

14170611109 3011 1780 518১০৭05971 500) 

[00106 2190 910 1706 200155৮ 0৩010164001) 09 7৮08 

21517008009 01001086101), ৃ 

81৫ বগসর পূর্বের ভৌতিক ব্যাপার সম্থঙ্গে শনব্যস্থারতে" 

কিছু আলোচন! হইয়াছিল । একজন স্দক্ষ হরবে।লা (১ ০)811০ 

।(0180) 1 48760৮09178) 1000516কে তাহার মৃত পুত্রের 

আত্মার সহিত আলাপ করাইয়া! দিবেন, ইহা বলিয়! তাহাকে এক 

অন্ধকার-পূর্ণ গৃহে লইয়া যান, হরবোলা মৃত পুশ্রের স্বর অনুকরণ, 



পড _ সত্যের সন্ধান । 

করিয়া 91৮ 00171) )০719এর সহিত বাক্যালাপ করেন ও 

তাহাকে এইরূপে প্রতারিত করেন। তিনি হরবোলার প্রতারণা 

বুঝিতে পারেন নাই। এই স্থুদক্ষ হরবোলাটা পূর্বে তীহার 
পুত্রের সহিত পরিচিত ছিল। 

-. শ্রীযুক্ত বন্থ মহাশয়ের লিখিত বিবরণে কয়েকটা আশ্চর্য্য 
ঘটনা আছে। আশা করি, স্থুধীমণ্ুলী এ বিষয়ে আলোচনা 

করিয়া সত্য বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন । 

(খ) ইচ্ছার কর্তৃত্ব । 

যেরূপ কোনো স্থানের জলবায়ু নানাবিধ নৈসগিক অবস্থা 
দ্বারা নিরূপিত হয় সেরূপ অনেক অবস্থার সমাবেশে ও আরও 
অনেক অবস্থার অভাবহেত্ (23106৩20110 0০৩ 00101- 

6073) একট কার্ধ্যকল (38১০) উৎপন্ন হয়। েোন বস্থ 

দৃষ্টিগোচর হইতে নিম্নশিখিত অবস্থাগুলি প্রয়োজনীয় । 
১। সর্ব প্রথমে বস্তরটি দর্শনীয় হইবে। 
২। আলোথাকা। . 
৩। অল্প আলোক বা অতিরিক্ত আলা না থাক! । 

৪1 বন্টী অতিদৃরে বা অতি নিকটে না থাকা । 
৫। অন্য বস্তু দ্বারা দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত ন৷ হওয়া । 
৬। চক্ষুর দোষ না থাকা। 

৭। একই জাতীয় দুইটি বস্তু পরস্পর সংমিশ্রিত না হওয়া । 



৮। অহামনন্ক না হওয়া । চযে 

আমরা প্রতিদিনের এত আপদ-বিপদে মধো যে কি 
প্রকারে বাচিরা আছি, তাহ! ভাবিলে আশ্চঠি হইতে হয়। 

আমার কার্ষ্ের জন্ত আমার ইচ্ছার দায়িত্ব কতটুকু! আমার 
ইচ্ছ। (৬111) অমর মস্তিক্ষেরই ক্রিরা। আনার ইচ্ছাই কি 

আমার ইচ্ছর কারণ ? 

আমার হৃৎপিণ্ড ও মস্তিক্ষের কার্য কি শামার ইচ্ছায় 

চলিতেছে? কত অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা (97৩৬৭ 

10 00901)6011010১) যে আমাদের জীবনের গতি নিম্নমিত 

হইতেছে, ইহারদূল কোথায়? ইহ! আমাদের কল্পনাতীত। 

সমুদায় জাগতিক ক্রিথাই নিয়তির (0%1১110)) অধীন। “নিয়তি 

কেন বাধ্যতে ?? 

তক্তেরা যেখানে দেখেন তগবানের ইচ্ছা, বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিকগণ ব্যাবহারিক (11000017010) জগতে, তাহাতে 

দেখিতে পান নিয়তি (০711371 00011006107) বা কার্যরকারণ- 

সম্পর্ক অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম। . 
আমাদের বিবেকত্কান) 17017] 10712106100 আকাশ 

হইতে পড়ে নাই, ইহ1ও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন একটা [)106100- 

[781101) মাত । বিনেকগঞ্ঞান শিক্ষারই ফল) এই শিক্ষাই 

আধার পারিপাখিক অবস্থার ফল | যদি মানবের ইচ্ছার ($111) 
স্বাধীনতা থাকিত, যদি উহা কারণাতীত হইত তাহা হইলে সদ. 
গ্রন্থ পাঠের ও সতসঙ্গের কোনই প্রয়োজন থাকিত না) 'সংসগজা 



৭৮ | সত্যের সন্ধান। 

_ দোষাগুণা ভবস্তি, এই উক্তি নিরর্থক হইত। যাহ! দেশ-কাল 
ও নিমিত্তের (01706, 919806 81101 0৮,০%110১) বাহিরে তাহার 

সম্মন্ধে আমর! কিছুই জানিতে পারি না, 1102 1)1)070- 
:71160211916281- 26 ক 16616 ন065] 0115৮ 70. 
|)0 2107 081) 100 100)11)17 8130. 1) 1১11] 

(৮1115. 

(গ) জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? 

 চিক্কাগো হভনিভ|রসিটির জনৈক অধাপক নিন্ুলিখিত প্রশ্ন- 
লি জিছ্সা করিয়াছেন। উহা লঞ্চনের 1176 |))01111)1. 

পর্ধিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

গানের পরিমাণ £ছ্ানের পরিমাণ নিম্রলিখিত বিষয়গুলির 
উপর শিভর করে। 

(১) “ছুমি কি সতোর ও ন্যায়ের জন) হৃদয়ে প্রকৃত 
আকুলতা অনুভব কর £ 

(২) ইমি কি ছুর্বলের ও পতিতের সহায় ও বন্ধু? 
(৩) উম কি দশের হিতের জন্য ভাব ও কাজ কর? 
(8) তুমি কি দশজনকে ভালবাসিতে পারিয়া্চ ও সে নন্ধুনা 

কি স্থায়ী হইয়াছে ? 

(৫) কঠোর জ্রীবন-সংগ্রামের মধো তুমি কি উদারচিন্ত, 
স্বাস্থাবান ও সুখী হইতে পারিয়াছ ৮? 



নিমগ্ত্রণসতা। ৩,২৯৯ 

"একপ আরও প্রশ্ন আছে, কিন্তু ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, 
ইত্যাদিতে তোমার বিদ্ভা কত সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও করা হয় 

নাই । ইহা হইতে দেখা য়ায় যে, কেহ বিদ্বান ভইয়াও প্রকৃত 
ছ্ধানা “৮0119 ০৭80০৫৮ নাও হইতে পারে। অনেকেই 

ইহা ঠিক বোঝেন না ।” | 

নিমন্ত্রণমভা | 

( একটা কক্ষের পার্শে ভূবনবাবু ও ধারেন্নাবু সমাসান, 

উন্নয়ন গ্েজুয়েট এবং স্থানায় উকাল।) 

ভুবনবাবু--কিহে বারেন, ভোমায় বে সেদিন ব্রাঙ্ষণ সগায় দেখঠে 

পেলুম্ না! আজকাল যে বড় গ| ঢাক। দিয়ে থাক । | 

ধারেন্্বাবু--আর ভায়া, তোমাদের এ্রাঙ্গণ-সভায় টায় গিয়ে কি 

হবে? সেখানে একদল ০০915০1৮0৮৫ (গোড়া) লোক 

যারা বর্তমান জগতের কোনো খোঁজ ধনর রাখেন না, তার 

ঘে উঁচু গলায় বক্তা করেন মার মনু-যাজ্পক্থোর দোহাই 

গ্ঘান) ওসব শুন্তে আর আমার ভাল লাগে না। 

. জুবনবাবু-_ তোমার ভাঠ) ত্রাঙ্ষণ-সভার সন্বর্গে ড় তুল ধারণা! 

আমাদের সনাতন ধর্্র নানা জাতির অন্যাচারেও নষ্ট হয় নি। 
আবার আমাদের সনাতন বর্পাশ্রম ধর্ম নাথা উচু ক'রে জেগে 



৮০ সত্যের সন্ধান । 

উঠূচে। এই ছ্যাখ না কেন, আমাদের [00158%510)র 

£14498065) ধার! কিহুদিন আগে মনে করতেন হিন্দুধর্ম 

কেবল গেঁড়ামী আর 84:300০0. (কুসংস্ক'র) তীরাই 
এসে আক্প আমাদের সভায় 1১০০।৮৪ (বস্তুত) দিচ্চেন্। 
তারাই হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্ত দঈীড়াচ্চেন। তোমার কিন্তু এ 
পর্যন্ত সাহেবির/নার নেশ। ছোটে নি। ভুমি যে. 

একেবারে ৮70301101৯0 হোয়ে গেচ হে! ঠ&]1], 

3910171 ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন তন্ত্র পুরাণ আলোচনা 
করলে তোম।রও নেশ! ছুটে যেত। 

 ধীরেন্ত্রধাবু_তা তো বেশ বুঝলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, 
. িনাতন ধর্ম” “লিনাতন ধর্ম? কোরে তেমরা এত গলাবাজ্জি 

কর কেন? একবার এই ধন্ম জিনিষটার ব্যাখ্যা আমার কাছে 
কর না দেখি। 

 ভুবনবাবু _ধন্ম জিনিষট। এত সহঙ্গে তোমায় বোঝান যাবে না। 

অ।র অনেক দিন ধোরে তুমি 8111), 139107910 পড়, 

ধরেজনধিশদের সঙ্গ কর, বামুণের ছেলে হোয়ে বর্ণাশ্রম 
ধন ছেড়েন, সহরে যেখানে সেখানে যার তার হাতে খাচ্ছ, 

কাজই ধর্মের সৃশ্মন তত্ব সহ:ক্গ তোম|র মাথায় ঢোকান যাবে 

না। আগে আমাদের শান্ত্রগুলে। পড়, যার তার হাতে খাওয়৷ 

ছাড়, দেব-দিজে তক্চিমান্ হও তারপর এ সমস্ত সৃক্মম তত্ব 
বুবতে পারবে । আজ্রতদেষে তোমার মাথ। গুলিয়ে 



মিমন্ত্রণসভা। ৮১ 

ধীরেক্দ্রবাবু--বেশ বকৃতে শিখেচ দেখ্চি। আমি 1111 

[311011811) পড়েচি বোলে, আর যার তার হাতে খাই বোলে। 

ধর্মের তন্ব বুঝতে পার্ব না, আর যও বুঝ্বে গৌঁড়ার 
দল, তোমরা_গতামুগতিকতাই যাদের ধন্ম! জ্ঞানের 

রাজ্যেও তোমাদের জাতিবিচার! আচ্ছা, আমি তে 

অম্পৃশ্বতা মানিনেঃ তাতে তোমার সনাতন ধণ্মের কি 
ক্ষতি হোলো, বল দেখি? 

ভুবনবাবু--এঁটে যে সনাতন ধর্মের গোড়া । আগে গোড়া 

শন্তু কর তাই।-__ রি 

ধারেন্দ্রবাবু-_কিন্তু পাশ্চাত্যের যে বল্চেন এটেই আমাদের 

অবনতির কারণ। 

ভুবনবাধু__-আরে রেখে দাও তোমার পাশ্চাত্য । শাস্ত্র পড়বে 

না, সুন্ষম তত্ব বুঝবে না, কোন্ সাহেব কি বলেচে তাই 
তোমার কাছে বেদবাকা ; ওরা যে নেহাত জড়বাদী, 

11100110115) ওরা অধাত্ম রাজ্যের কি খবর রাখে? 

শান্গ পড়, সব সুক্মমতন্ব বুঝতে পার্বে। 

ধীরেন্্বাবু--আমি কোনো শান্্ পড়ি নি, সত্য কিন্তু বোধ 

হয় জগতের কিছু কিছু খবর রাখি। আর বর্তমান জগণু 
ধাকে মহাত্মা বেলে পৃর্জে করচে তিনি তো বল্চেন, 

অস্প্শ্যতা একেবারে তুলে দিতে। ইহা যে জাতীয়তা: 
গঠনের বিষম অন্তরায়। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা: 

প্রায় পাঁচ কোটি, তার মধ্যে ভক্ষণ, কায়স্থ এ সবের সংখ্যা 



৮২ সত্যের সন্ধান। 

৩০৪০ লক্ষ, আর বাকী সব অস্পৃশ্য জাতি। এই 

৩০1৪০ লক্ষ লোক নিয়েই কি বাঙ্গালীর জাতীয়তা গড়ে 

উঠবে ? “ছুঁয়ে না ছুঁয়ো না” করলে কি জাতীয়তা গড়ে 

ওঠে ? যে ধর্ম বা যে প্রথা জাতীয়তা গঠনের বাধা জন্মায়, 

মানুষকে ঘৃণা কর্তে শিখায়, তাহাই তো সব চেয়ে বড় 

পপ। তোমাদের আধ্যত্সিকতা কথাটার অর্থ আমি 

বুঝতে পারি নে। আচ্ছা, ভাই, ভুমি তো*1১1)0175011)) 

নিয়ে 8]. &. পাশ করেচ, বল দেখি এ তোমাদের কেমন 

ধারা আধ্যাত্মিক! এঁষে স্বামিজী বোলেছেন, তোমাদের 

ধর্ম ঢুকেচেন ভাতের হাড়িতে, এ কথাটা আমার প্রাণে বড় 

মিষ্টি লাগে । আর তাই বা কি অদ্ভুত বিচার ! ইদুর, ছুচো 
ভাতের হড়ির উপর ছুটাছুটি কর্চে, তাতে জাত যাবে না, 

সে ভাত খেতে পর্য্যন্ত আপত্তি নাই, আর একজন নমংশৃদ্র; 

তোমারই দেশের লোক, হয়ত তোমার গ্রামবাসী কি 

প্রতিবেশী, তোমারই ধণ্মাবলম্বী,__সে ঘরে ঢুকুলেই সব 

গেল! কি আধ্যাত্মিক যুক্তি এতে থাকতে পারে! 

মানুষকে মানুষ এত হীন মনে করলে তার আত্মসন্মানে 

আঘাত লাগে নাকি? আমরা বে মহাপাপী, আমাদের 

পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুদিন যাব আরম্ত হোয়েচে। জগতের 

কাছে আমর! লাঞ্ছিত, অবমানিত।আমরাইত 0110900181)163 

[9051১ 0০919: গুলিতে পর্যন্ত আমাদের ঢুক্বর 

ছধিকার নেই! আখরা 11160 01885 09077886) 



ছুঃখবাদ। ৮৩ 

105৫1৮৭1000 120101)981)১” দেখে কত অগ্।য় মনে 

করি, কিন্তু একবার ভেবে দেখি কি,-মামরা যে এর 

চেয়ে কত বেশী অত্যাচার আমাদের ভাইবোনাদর উপর 

করে আস্চি! যাদের তোমরা জড়বাদী বোলে বিদ্রুপ 

ক'রে থাক, আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সমস্ত বিষয়ে তাদেরই 

বিজয়ণিশন উড়াচ। আর তোমরা আধাত্বিব ভার 

বুথ! গর্ব নিয়ে দিন দিন রসাতলে যচ্চ! জদয়ঠানত|ই 

কি তোমাদের আধ্যাক্সিকতা !_বলিতে বলিতে ধারেক্দরবাবু 

কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ইতিমধে। তাহাদের খাবার 

জ/য়গ। ঠৈয়!র হইয়[ছিল, সকলকেই উঠিতে হইল, কাজেই 

তর্ক বন্ধ হইল। উঠিবার সময় ভুবনবাবু কিছু বিজ্রপের 

স্বরে বলিলেন,_তুমি যে একেনারে ০৯০7) হোয়ে 

গেলে হে ধীরেন। 

ছুঃখবাদ। 

মানুষের মন প্রতি মুহা নব নব সুখের জন্ৎ লালায়িত, 
কিন্তু কাহারও সুখের যোলকলা পূর্ণ হয় না। মানুষ সুখের 
উপাদনসমূহ,_ন্থাস্থা, প্রয়োজনানুকূপ ধন-সম্পদ ইত্যাদি লাভ 

করিলেও তাহার মন কিছুতেই নথ বোধ করে না; মন 
কত্কগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া বসে। সেই অগ্তাব গুলিকে 
গর করিতে গিয়া খের উপাদামগ্ুলিকে হারাইয়৷ ফেলে অথ. 



৮৪ . সত্যের সন্ধাদ। 

কিছুতেই কল্লিত অভাবগুলি সে পূর্ণ করিতে পারে না; িনি 

কিছুরই অভাব বোধ করেন না, তিনিই বাস্তবিক পক্ষে ধনী। 
50070 01 সন 187] ৮0810) সাংখ্যকার বলেন, 

মানুষ যাহাকে সুখ মনে করে তাহা বাস্তত্ক পক্ষে অভাবাত্মক, 

আহার করিলে আমাদের বাস্তণিক সুখ হয় না, ক্ষধারূপ যন্ত্রণার 
ক্ষণিক নিবুত্তি হয় মাত্র; ধধ সেবন করিলে বাস্তবিক সখ হয় না, 

ব্যাধিরূপ যন্ত্রণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় মাত্র । বৌদ্ধদর্শন মতেও 

খই প্রকৃত, “১০:০৬ 91007 50110 01070613811 080 

11) 13110010150 1760810150৯ 10 0015 সা 06 1105107 3 

01190111012 01৯৫ 1063 1)0 1170) 1900 07876100521 ০1 

015. ১০/1)৮7--8 0৭1) 18৯5৯ত ১০1700১21017800ও 

এই মত।বলম্বী ছিলেন। মাস্থষ কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত স্থখ 

লাভ করতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে যাতির উপাখ্যানে 

সেই তন্বটা সুন্দররূপে পরিস্ফট হইয়াছে তিনি যখন পুত্রদের 

নিকট যৌবন ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তীহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু 

তাহাকে আপন যৌবন ফিরাইয়া দিয়া বুদ্ধ পিতার জরা হণ 

করিলেন। তখন যযাতি সহজ ব€ুসর পুত্র যৌবন লইয়া বিষয় 

ভোগ করিলেন কিন্তু ত।হার বাসনার নিবৃত্তি হইল না? বরং উহ! 

উত্তরোত্তর বলবন্তী হইতে লাগিল। একটা বাসনার তৃপ্তি হইতে 

না হইতেই, সহস্র বামন! মানুষের মনকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া 

ফেলে । বুদ্ধিমান যযাতি ইহা বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে যৌবন 

ফিরাইয়! দিয়া তপহ্যার জন্ত বনে গমন করিলেম। মুখ মায়া- 



ছুধবান। ১ 
মরীচিকা ; মানুষের জীবনে দুঃখের ভাগ আনেক বেশী, অনেক 
কষ্টের বিনিনয়ে একটু সখ মিলে, আবার ন্থখকে পাওয়া মাত্রই 

আমরা হারাইয়া ফেলি। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই মতকে 

[১6581110151 বা দুঃখবাদ আখ্যা দিয়াছেন । যাহারা 01)077180 

বা স্থখবাদী তাহারা ছুঃখ জিনিষটার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারেন 

নাই। 1.61070118 এবং 116261  উদ্তয়ই ()1)1110015গোণের 

শীর্ষস্থান অধিকার করিয়।ছেন, তাহার! দুঃখের যে ব্যাখ্যা দিয়!.ছুন 

তাহা প।ঠ করিয্া। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি হাস্য সন্বরণ করিতে 

পারেন না। 1,6108)10% বলিয়াছেন, */]10)6 ৮0110 18 (৫ 

১০৯৮ 91 থা] 1)05811)]0 01175. 11009] বলিয়াছেন) “1211 

18 8 786608451৮ 101)796 01070 5011-65018000011 01 00)6 

$7১৯01669”, এস৭ কথার সমষ্টি মাত্র; ইহাতে প্রকৃত জিনিযের 

কেন ব্যাখ্যাই হয় না। বীহারা [11001110118 তাঙ্থারা যেখানে 

কিছুই আর খু'জিয়া পান না, সেখানে কল্পলুনাবলে একটা কিছু 

সুপ্তি করিয়া লন এবং তাহাকে ত্রক্মা বা £১1)50]01০ নাম দিয়া 
পরম শান্তি অনুভব করেন। যিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, অন্য কিছুরই 

অপেক্ষা রাখেন না, যিনি পণ (7010) তিনিই 4১105010109) 

411)6 8011 58105010106 0088 0৮10 17167180184, ]01709) 

11071) 10100190010 01101700717 80110 1618 01071 01186 00 

91১1০৮01 70%16166 081) 0১6 ০06 01701801010 100 009 

17100000090 100৯ 101017070 8150 177001) 517 1৪. 

৮০০৩৮”-1)156077 91 20509800195 135 111017, 

্ঃ 



পভ সত্য সন্ধান। 

সমস্ত পদার্থ ই বিজ্ঞতার জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞান নিরপেক্ষ 
হইয়া কিছুই থাকিতে পারে না, দ্রফ্টী ব্যতীত দৃষ্ট থাকিতে 
পারে না “10 ৫৯৭1 19 [১01011)1,  জন্তানে যাহার বিকাশ তাহাই 

আছে । 4১২০] আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভত, কিন্তু যাহা 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত তাহা সীমাবদ্ধ, অতএব দেশ-কাল ও নিমিত্তকে 
(01106 2541 0059115) ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, 

সৃতরাং যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত, যাহা জসীম, তাহা কখন 

/18501016 হইতে পারে না।' অতএব দ্বৈতবাদের উপর 

481১6010016 দাড়াইতে পারে না) বরং বেদান্তের অদ্বৈতবাদের 
দ্বারাউ %1১১০110এর ব্যাখা হইতে পারে । অদ্বৈতবাদী বলেন, 
_আামিই সেই &0501006 20076 009 ১6] 7০60791108 

৮ -01600111008 15 2011 079 111770 066 [যো 

11 00100101008 0006 07)7770717708 81016001৮0৯ ৮77 

$[।, .)1011৩1.. জন্ম-মৃত্যু, আমারই মনঃকল্লিত। আমি 

অজ ও অমর। আমার জন্ম আমি প্রত্যক্ষ করি নাই:। 

আমার মৃত্যুও আমি কখন: প্রত্যক্ষ করিৰ না। আমি 

মায়! প্রভাবে রামশ্যামকে স্যনি করিয়া মায়া প্রভাবেই 

উহ্থাদের মৃত ঘটাই, উহার! জম্মেও না মরেও না, উহাদের 
গারমার্থিক (711) কোনো সত্তা নাই, ব্যাবহারিক সত্তা আছে 

মাত্র। আমি অবিষ্ভা বশতঃ সিদ্ধান্ত করি যে, আমিও 

জন্ম-স্ৃতার অধীন। দেশকাল আমারই মনের কল্পনা, (10703 

01 0০৫৪0907 ) উহাদের কোনো বাস্তব (০৮০1০) সত্তা 



ছুখবাদ। 7 ৯৭ 

নাই। আমিই একমাত্র সং ও নিত্য বস, আর নমতই ধর 
কল্পিত পদার্থ__আমার কল্পনার সরি [006 দ০7]1 1৪. 1গয, 

11] 15111091591 আটা 000 630৫1)0017 01 আয় 0 

5581150£ চা £01781),+--00001065 0 11701811 

11011950101) 1) 1201 19610005৯61. আমার বোধ 

হয় যে, এই রূপরসগন্ধশব্ম্পর্শ__ইহারা যেন আমার বাছর 

হইতে আসিতেছে কিন্তু যদি আমি বাহাজগণৎকে বিষ্লীষণ করি 

তাহ! হইলে এই রূপরসগন্ধাদি অনুভূতির অতিরিক্ত আর 

কিছুই খুঁজিয়া পাই না।” আমি এন্দ্রজালিক শক্তি (মায়া) 

প্রভাবে এই রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময় জগৎ শ্ষ্টি করিয়া ইহার 

সহিত লীলা করিতেছি। আমি দেশকাল ও জন্ম-ম্ৃত্যুর অতীত, 

আমি অনাদি ও অনন্ত। আমি আছি, ইহা স্বতঃপ্রমানিত। 

ইহাই অদ্বৈতধাদ। বেদাস্তের কোনো কোনো ভাষ্যকার জীবকে 
(11601১1010771 9001 ) ব্রঙ্মের অংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, 

কিন্তু শঙ্করাচারধ্য একথা স্বীকার করেন না কারণ অংশ দ্বায়া 
দেশে বিস্তীর্ণ ও কালে বিছ্যামান বুঝায়, ছেট আর বড় এই ছুই 

ভেদের মুলে 91৮৫. অংশ দেশকালব্যাপী, কিন্ত আবার 

দেশকালই জীবাস্মার কল্পন প্রসূত ; ভীবাস্থা দেশ ও কালের 
অতীত, স্থৃত্রাং জীবাত্মা ত্রন্মের অংশ হইতে পারে না। 1126. 

8010 4108৩ 7076 618)1010108115 1681 00 01501809090] 

11891.৮--102770 2016 81600818090 006 8900. 1. 

১1(1)11) 018719022, ব্রক্ম অনম্ত। কোনো বস্ত্র সি 



৮. সত্যের সন্ধান। 

ক্ষ তুললীয় নহে, জড়বস্ধুর গুণ ইহাতে আরোপিত হইডে 
পারে না। ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে ভেদজ্জান মায়িক অর্থাৎ 
মিথ্যা। 1006 918 08100068980 91131017007) 

€189100707008), 0308078537210008] 09 10000619809 

(10৮ 1615 017001659 710 517061698) 810 81] 10118 816 

61006180002881078 11) 016 0৮ (6০-070170/70107)5 11 

নাপর০৩)--99 ৮8. 1009 910 ),--77010])6 8 0170101)0 

0170 0017) 30101081) ( 817৭17858)) 00113000171 

18 880) 6৮৪ 805101528৮6 যা 601১7101009 1১৮ 

811001)958)--101 2 108007001007)080 07 3100)0071 

( 11858 )) 107 13177101081) 18 1700172110681)10 (0 18 

৩ 101)0%/ 101 1) 11701678096 01 07088]10৮.) 

2106 0017018১107) 19) 0190 008 1৮821১01716 00010)67 5। 

10810 00150106610 00100) 0072 উ811870107) 1) 

13791010015 101186 176 010 1১৮10102701 [1117 911 

100115 1)1103011--0900795 91110181) 1১0010801১1) 

8101 0061148611. 

ত্রন্ষ বা আত্মা, জীরজাারিরারনিজ রর 

সেই বস্তই “আমি” । আমিই ভগ্তাতা ও জ্বেয়; জ্ঞাতা হামি 

হা ( ১০১]০৫% )১ ভেগ্তয় আমি স্্ষট (1) )-- 

416 ৮৪ চট 100 0176 ০9]৩০69 10616 83 [10100110911 

“একমেবাদ্ষিতীয়ম্! । 



. ছুংখবাদ। ৮৯, 

ধিনি &)80190 তাহার আত্ম-প্রকাশের জন্য ৫1] এর 

প্রয়োজন হইবে কেন ? যদি &1১501069এর পঙ্ষে ৪৮11 একান্ত 

প্রয়োজনীয় হয় তবে ০৬11এর জন্য মানৰ দায়ী হইতে পারে না। 

মোটের উপর এসব কথায় প্রাণ সাড়া দেয় নাঃ মন বুঝ 

মানে না। | 
কেহ কেহ বলেন,--ধার্ম্মিক বাক্তি যর্দিও ইহ-কালে কখন 

কখন কষ্ট ভোগ করেন তাহা ক্ষণস্থায়ী, কেননা তিনি পরলোকে 

গিয়া অনন্ত কাল স্বর্গ সুখ ভোগ করিবেন, পুংণার পুরস্কার 

পাইবেন। অতএব পুণ্যাত্মার পক্ষে দুঃখের কোনো অস্তিত্ব 
নাই বলিলেই হয়। কয়জন স্বর্গরাঙ্্ে যাইবার অধিকারী ? 

এই স্বর্গরাজ্যটী কি রকম? ্বর্গরাজোর কল্পনা এই মধ্ত্য- 

রাজোরই একটা রঙ্গিন প্রতিমূত্তি নহে কি? পুণ্য কার্য 

করিলেই সুখী হওয়া যায় না, সুতরাং পুণ্য ও সুখের মধ্যে এক্য 
স্বাপন করিয়া হয়ত মনকে প্রবোধ দিবার জন্য 1081)0) 0০1, 

]1)011)01001105 01 10009 ১910] 81107100007) 01 ৮111. 

গুথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।--01101106 91 

1১111001088] 18801. দার্শনিক গ্ুবর 1.0 £1১101)101)) 100 

1:11” এর সমন্যা বাইয়া বিষম গোলযোগে পড়িয়াছেন, তিনি 
পূ্্ববন্তী দার্শনিকগণের মত আলোচনা করিয়া অবশেষে এইরূপ 
সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, 1১658117015 858 01691) 18100008115 

6608416 08 07১010180). সংসারের দুঃখ দারিদ্র দেখিলে, 

সরকারি হাসপাতালের হৃদয়বিদারক দৃশ্বা ভাবিলে কাহার না: 



2৯৪ ও রা যা ৃ ৃ র্ সা ্  

প্রাণ কাতর হয়! পরের দুঃখে ছুঃখানুভব করাও ত দুঃখ। 
ৰস্ততঃ মানব জীবন এতই দুঃখপূর্ণ যে ইহাকে অস্বীকার করিলে 
জীবন সমস্যারই সমাধান চলে না, ঞ্ববান্তবকে বাদ দিয়া 
চক্ষু, কর্ণ, বুদ্ধি, মন বন্ধ করিয়া যে দর্শনের স্থষ্ঠি হয় তাহাতে 
পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহা অসার, ভিত্রিহীন। এত 
দুঃখের মধ্যেও যে মানুষ বঁচিয়া থাকিতে চাহে তাহা সুখের 

আশায় নহে ; মানুষ মরিতে ভয় পায় 

51110 077৮ 000 01670 01 5010661১100 810) 090101)) 

1016 0100500৮614 60181108101 1)950 1)010111) 

10 0118561101176691015? 10147169000 11] 

48170177700 05 0101)601)0৮0 00030 11185610856 

01071) 1) 00 001)015 0৮8৮ 5 ড00া 1700 601 2 

[1807)160, 

সতোর সন্ধান। 
প্রোটত্বের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছি ; বাল্য ও যৌবনের 

আমোদ উল্লাস আর ভাল লাগে না । অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপন্তি 

লাভ করিতে কতই না কষ্ট ভোগ করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে 

তৃপ্তি পাইলাম কোথায় ? স্সেহ, মমতা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা সবই 
 ক্ষণ-ঙ্ুর, প্রায়ই স্বার্থজড়িত। সাংসারিকতায় যে এত অশান্তি 

তাহা! কি পূর্বেব জানিভাম! আস্তীয়ন্বকনের অকাল মৃত্যুতে 



সতোর সন্ধান । ম 
হৃদয় ভাটি! পড়িয়াছে, এই তো! ক্ষণস্থায়ী জীবন! অনেক 
সময় মনে হয় এই দুর্ববহ জীবনভার বহিয়। লাভ কি? এ 
অবস্থায় স্বভাবতঃই মন সৎ বস্ত্র পাইবার জদ্য ব্যাকুল হইয়া 
উঠে। 

_ সত্য লাভের জম্য এরমে ইন্জ্িয়লন্ধ জ্ঞানের সাহাযা ই 
কিন্তু দেখিলাম এন্দ্িয়িক জ্ঞান সীমাবন্ধ। আমাদের ইজ্জিয়গুলি 

যে যথার্থ সাক্ষা দিয়া আমাদের স্বরূপ জ্ান লাভের সাহায্য 

করিতেছে তাহার প্রমাণ কি? আমরা অনেক সময় ইহাদের 

দ্বারা প্রতারিত হইয়! থাকি। চক্ষু রগড়াইবার সময় আমর! 
হঠাৎ বিদ্যুতের চমকের হ্যায় কি যেন অনুভব করি, যদিও 
বাহিরে ইহার কোনো অস্তিত্ব নাই। এমন অনেক বস্ত্র আছে 

যাহা আমর! চক্ষে দেখিতে পাই না, অনেক শব্দ আছে কাণে 

শুনিতে পাই না, মাথায় উকুনের ভার আমরা অনুভব করি না, 

কিন্তু পিপীলিকা দূর হইতেও বোতলে আবদ্ধ চিনির গন্ধ পায়, 
শকুনি শুগ্যে থাকিয়াও কোথায় গরু মরিয়াছে জানিতে পারে। 
আমাদের ইন্দ্রিয় সকল যদি ভিন্ন প্রকারে গঠিত হইত তাহ! 

হইলে আমাদের বস্তজ্ঞানও ভিন্ন প্রকারের হইত। আর 

একটা অধিক ইন্দ্রিয় থাকিলে হয়ত আমরা একটী নূতন বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন) কোনো. 

হইভন প্রষ্টা ঠিক এক রকম দেখেন না। নিন্ন আদালতের 
নর-পত্র দেখিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিঘয় পরস্পর বিরুদ্ধ মত: 

প্রকাশ করিয়! থাকেন। আমাদের অতীত বিষয়ের স্মৃতি. ষে 



৯. সতের সন্ধান।: 
লতা তাহাই বা বুঝিবে কি প্রকারে ? উহা! প্রমাণ করিতে 
স্মৃতির উপরই নির্ভর করিতে হয়। 

এই যে রূপরসগন্ধস্পর্শশব্ময় পরিদৃশ্মান জগত__ইহা যে 
সত্যসত্যই আমার বাহিরে তাহার কি প্রমাণ আছে? (10777 
1723 001701050'7090) 0786 81770) 0008 2100 081187110% 

৪1 100 ০1১16০09 26218065) 7১০৮ 01019 ৪9)]৩০0৮৪ 

(0103 01 ০91" 11001100081 0) 01120197101 001)018- 

9101) 15 01019) 00110 070 ৮৮011979191 83 1013 93667960 

11) 91)700) 11010101110 010 01) 011109) 00161 00100805006 0০৮ 

08088011059 01) 89 টি) 15 005170158 001)7990108001) 

০110 11011১69110 11001)1010 108591)0 16709017095 91 

[00191) 1১110199012))5ত 481866৮ 03 8. (0৮৮0 90100904016 

১1১৪০9 4181 (110)0 106 01017 (97008 01 0)01101)0 ১1)৪৫৪ 

19 000 10177) 01 9600] [)০1৫61)1101)) 100] 0190 15 0106 

(001)) 01111091708] 1)0101)0100-” ৮6 800৮ 091 1)90))74 

€)0010161 75 9111)3001)06 63:061)$ 11001510091 [670900100- 

1106 1১1)010801)1)% 06102116035 15100985, এই বাহ 

জগৎ আমরা মানিয়। লই, ইহা না মানিলে জীবনযাত্র/ চলে না, 

আদান প্রদানে জীবনের প্রত্যেক কার্যে ইহা মানিতে আমরা 
বাধ্য, সেই জন্য আমরা ইহাকে ব্যাবহারিক হিসাবে সত্য 
(চ501000500 0০0) বলিতে পারি) 41১14210008াচ, 888675 

81১8৮ 00০ 0015 ৮০৩৮ 0£ ৮৪৮৮ 08 6066 (990৫ 15 19 



সত্যের সন্ধান । ৯৩ 

1)71101% 1011907) 1700140100৩10855 8000 00010036৪৮ 

যাহা আমার পক্ষে সত্য, তাহ! আমার নিজন্ব সত্য। পারমার্থিক 

হিসাবে সত্য,_-সার্ববজনীন ও সার্বভৌম সতা (।১২০)186 

1৩1105) কি, তাহা! কে বলিবে? জীবনসংগ্রমে, প্রাকৃতিক 

নির্বাচনের ফলে) (7800150581000191) যেমন বাতের 

থাবায় ধারাল নখ গজাইয়াছে সেই প্রকার মানুষেরও 

মাথার খুলিরমধ্যে একরাশি সারবান মগজ জন্মিয়াছে। 

বুদ্ধি মস্তিষ্বেরই ক্রিয়া। বুদ্ধি মানুষের আত্মরক্ষার অস্ত্র 

বিশেষ, ইহা মানুষকে জীবনসংগ্রামে সাহায্য করে মত্র। 

ইহা দ্বারা মানব কি প্রকারে তৰজ্ঞান লাভ করিবে? 

দার্শনিক প্রবর 181৮ এই সব বিষয়ের কোনো মীমাংসা করিতে 

পারেন লাই । তিনি 0170000 ০01 17019 1২685017 নামক 

গ্রন্থে ০0১ [1105001)) 170 111001010110 সন্থন্থে বিরুদ্ধ- 

যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচরাচর 
যে সকল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় তিনি উহার কোনোটার 

উপরই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। আত্মার অবিনাশিতা 

সম্বন্ধও কোনো প্রমাণ তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই রর 

তিনি তাহার +07100006 01 1১05 1২৪90/% এ' 

£]10050517091109] [)1515000” অধ্যায়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মত 

যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। একবার তিনি প্রমাণ 
করিতেছেন, “1175 9০110 1729 ৪. 15651001750) 0006. 

20015 11071050 9150 10 16894 0০0 909০5. পক্ষান্তয়ে. 



৯৪. | সত্যের সন্ধান । 

তিনিই দেখাইতেছেন, 41178 01101785100 1062177175 

80020 1101105 10 5040) 000 13 11017106717 17990800 

0901 10 01006 200 9090. একবার তিনি দেখাইতেছেন 

1261 ০0101009910 90109101706 111 111৩ ৮0110 

০0739150501 91010101210, 800 17001001102 ০1৯5 

21)9%/1)616 1000 0179 5170016 017.৮/102015 000119059 91 

10.” আবার তিনিই ইহার বিরুদ্ধ মতকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। একবার তিনি বলিতেছেন 40810581105) 8০০০01176 

০০0612৬50০1 1080016, 15 17090 07007] 04058110৮ 

1010 10101) 211 005 0101109275104 01 000 01010 ০801) 

০০ 06001000. 11) 01:17 09 20099100911 00১৫ 

[01251010612 10 18173005525 2159 10 807771020700101 

০9092110%) 074৮6010595) (1106১1১)--কাধ্যকারণ- 

শৃঙ্খলা দ্বার! পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, 

অনেক ঘটনা নিরূপণ করিবার জন্য ইচ্ছার স্বধানতা স্বীকার 
করিবার প্রয়েজন হয়। 

পুনরায় তিনিই বলিতেছেন) 41710 15170 08600 

(৮৪ ৪৮০17010116 10 0) ৬914 01595 00106 €17117619 

80001011200 106 1545 06 1790016.৮ (17010105515) -- 

ম্যাধীনত! বলিয়া কিছু নাই, সমস্ত ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়মে, 
কাধ্যকারণ-শৃঙ্খল! দ্বার! নিপ্ধারিত হয়। | 

১". এইরূপ বিরুদ্ধ মতগাদের অবতারণা করিরা অবশেষে [99 



সত্যের সন্ধান। ৯৫. 

উহার প্রকৃত মীমাংসার (5০1000। 0106 91701701153) চেষ্টা 

করিয়াছেন কিন্ত তিনি £৩1০ 1২52501) এর ভিতর দিয়া এগুর্গির 

কোনো সমাধান করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি এগুলির 

সমাধানের গুন্য [)1)1017619র রাজ্য ছাড়িয়! [3০001701701 এর 

রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন) 0900, 11660010. ৪70১০] প্রথমেই 

স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্ত যে আলোকের সন্ধানে তিনি 

তাহার জীবনের সমস্ত সাধনা নিয়োগ করিয়াছেন, সেই আলোকের 

সন্ধান লাভে তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি চরম তন্ব নির্ণয় 

করিতে গিয়া যে পরস্পর-বিরোধী মভবাদের স্ৃগি করিয়াছেন 

তাহাতে তিনি নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। 1১1:67010618 
ও 1300171617--1১00701২525011 ও 19720110971 1২6০8501] 

এর মধ্যে তিনি হাবুড়বু ধাইয়াছেন | ভিনি [01০ 1২০8501) এ 
যে সমস্ত বিষয়ের মীমাংস| করিতে পারেন নাই) 17120010981 

1২০৪5০1) এ সেগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

(০০0৫, [160010 ৪110 10110101105 তহার মতে [015] 

19080061770 এর [১95101205 ৰা ম্বাক!ধ্য, কেননা, ইহা স্বীকার 

না করিলে নীতির ভিন্তি উড়িয়া যায়। [47 এর মুতে যুক্তির 
দ্বারা এই ₹কল বিষ/য়র মীমাংসা হইতে পারে না। 1017 এর 
টায় চিন্তাশীল মনীবীও কোনো চরম সত্যে সন্ধান লাভ করিতে 

পারেন নাই। 187 এর পরবর্তা দর্শনিগণ, (51076, 
১০1117115৩1 প্রভৃতি ) তাহার মতবাদের সমালোচনা 
করিয়া আপন আপন মতের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 



৯৬ সত্যের সন্ধান । 

1517. এর মতে ঈশ্বর; ০1] 10021706176 এর 1১031012ত, 

আর্তএন তাহার মতে ঈশ্বর সপ্ুণ। কিম্য [1016 বলিতেছেন, 

1175 £১0901005-361615 075 00100. 10101 01785 200 

+/11]5 17115 %/10817 1 01015 01 11] 21207001015 

[10121 01001 %/01718% ০811 000 2170 05105 ০01 

000510 0116 00916 19170 (0০০৫.৮--আমাদের বিবেককেই 

(00175016109) ভগবান্ বলা যাইতে পারে,হহা ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো 

ভগবান নাই । [1017১ 401017210007)67” আীকার করিয়াও 

অন্য কোনো ০০৫ স্বীকার করেন নাই। আবার 901)06117201617 

76118101) স্বীকার করিয়াও কোনো 000 (সগুণ ঈশ্বর ) স্বীকার 

করেন নাই, তিনি বলেন 176115197) এর সহিত কোনো সপ্তণ 

ঈশ্বরের সম্বন্ধ নাই) ]২6115101) 11) ১০100061)10900175 ৬15৮ 

1195 11011101010 ৫০ 10) ৫, 061501741] 07০৫. 8101770%8 

প্রকৃতিকেই ঈশ্বর বলেন, ঠিনিও কোনো! সগুণ ঈশ্বর স্বীকার 

করেন না, “১00170922, €১0155519 061165 [১6150021105 870 

00175010081655 60 (700. 116 195176101)61 10061118000, 

11066101070 101. 55 4০9৫3 70€ 90৮ ৪০০০1017€ 1০ 

:09011৮05) 1১৫০ ৪৮619010176 01105 10069581115 [9 

[115 72076, 20001010500 1.2, 0115 &001017 15 

08003811706 001095156. 175 151061701864 %1017 006 

111৮5156.--115001 91 [10105079 85 10015. 

মনীষী দার্শনিক 7147৩ বকিয়াছেন যে, “সরলপ্রকৃতি 



সত্যের সন্ধান। শপ 

বার্কলি" ঈশ্বরের, অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া যে যুঝ্তির 
অবত|রণা করিয়াছেন তাহ! দ্বারাই আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ খণ্ডন 

কর! যায়, 11017795095 11100010051 ঢা 2006 

190 1367061857৯ 21500100000 1920) 01566109 9£ 

(10 60100 08 00110901798110 09 01৯1)79৮6 10৫ 

১২150010991 0176 5০০1) 004 16 09110180100 018 

101171011৮৯ ৮ 90)10076 ৮101 ত1710]) 0৩7১911 1080 179 

0)106:11,৮ দার্শনিকগণের ভিতর এইরূপ মতভেদ দেখিয়া 

আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয় 11) 1)1)019501)1)5 ০09 

00011161528 30090 ৪১ 10001098114 01079191017906 

10 01011 ৮০15 00)001)- দরশনিশান্ত্রে যে মকল বিভিন্ন 

মত দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকটাই বেশ যুক্তিযুক্ত 
বলিয়া বোধ হয়, সুরাং কোনো মতেরই বিশেষ কিছু মুল্য 

নাহ । দার্শনিকগণও সমস্ত জীবন অন্ধকারে হাতড়াইয়া 

গিয়াচেন। কোনো যুগে কোনো ধষি বা মনীযী এ সমস্ত বিষয়ে 

কোনোই চরম মামাংসায় উপশীত হইতে পারেন নাই। 

অংম[দর দেশেও খাঁফগণের ভিভর বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, 

দেই জন্য যুধিষ্টির “কঃ পশ্থাঃ ? এই প্রশ্থ্ের উত্তরে 
ৰলিয়াছেন-_-বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্যৃতয়ো বিভিন্নান, 

নাসে। মুনির্ষস্ত মতং ন ভিন্নম্। 
ধ্ন্থা তং নাহতং হায়াং 

মহজিনো যেন গতঃ ল পন্থাঃ। 
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.. ধর্মতত্ব গুহানিহিত হইল। পণ্ডিতগণ মহাজনের পথের 
 *অনুগামী হইতে বলিলেন। মহাজন কে? ইহার মীমাংসা 

হইবে কি? মহ।জনগণের ভিতরও তো মতবিরোধ দেখিতে 

পাই । কেহ বলিতেছেন; জগৎ সত্য, ত্র্ধ মিথ্যা ; আর কেহ 

বা বলিতেছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । সাংখ্যদর্শন বহুজীববাদা, 

, বেদান্ত একজীববাদী, “একমেবাদ্বিতীয়ম” । সাংখা মতে 

জগতের স্থগি অচেতন প্রক্কৃতি হইতে আর বেদান্ত মতে ঞগতের 

স্থগ্টি আত্মা হইতে । বৌদ্ধদর্শন মতে সমস্তই ক্ষণিক জক্তান 

(5০78809/3) ; আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নাই 
£]1)0791) 07016 1-001050100৯110৯৯ 01670 000) 

192] €15100010৮, স্প্রসিদ্ধ মনন্থ্তবিত 0৮11]1710, 710065 

লিখিয়াছেন। 4170৮ (001) ১০০৯ 177৯01]0005৮ 

11311113160 4691150101151183811 2৯21) 0101011৮ 3 97 

8৪৮৫1) 011 01110 62৯ 15৯0 110৮0 ন0৬৯06৭1মৈ 

11011-607৯0610010 11 এ0061)05,--বিগত কুড়ি বগুসর 

যাব আমার একটা ভুল বিখাস ছিল যে, মন একটা স্বতন্ত্র 
পদার্থ, কিন্তু গত ৭1৮ বতসর যাবত আমি আমার ভুল বুঝিতে 

পারিয়া আমার ছাত্রদিগকে বলিতেছি যে, মনের কোনো স্বতস্থ 

আস্তত্ব নাই। 

ৃ ১৫1)01)91)1171001 বলেন, বাসনাই দুঃখের মুল; প্রসিদ্ধ 

দ্বীশনিক 11050১৫ বলেন, ঠিক ইহার 'বিপরীত-_")/1] 1০ 

8০৯৩ 



সত্যের ্ধান। ৯৯: 

11662010 07706  ১01001১0801150018 19৬11 এ 

60 1১067 1760 15 01, 1161201।0র মতে দয়ামায়া 

মনের দুর্ববলত! ) 1২০110101) নি 70 010 ৯০৮৮-- দুর্ববলের | 

বল, “বল হরি বল।” *১0107080 তাহার লক্ষ্য; তিনি 

জান্মীন জাতিকে 5১111 01)০৮৫1৮? মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া 

যুদ্ধে মাতাইয়াছিলেন, তাহার ফলে বর্তমানে জান্মান জাতির 

এই দুর্দশা, “নিয়তি কেন বাধ্যতে £” 

1১7)।কে সমালোচনা করিতে গিয়া 11076 প্রমুখ 

দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, £]0)15 010010-107-1159]1  দ৪৪ 

(১011) 8106 211) 0101) 8. 01001077001 00010011007 0780 

11) 8111১1২0067 07061 100 01000111011) 001 

01১67101106 751010) 15 17001000000 009 079 10070 

[1017 1৯ 001৮1) 10৭01110৮85 19 010] 81) 11011415161 

7৩110 01 (1010 50000707069 8801 00100001)0 01 দ00101) 

1৮ 1001 1১001) 11108 07070211000 206 7107”, আবার 

11101106ই বলিতেছেন,--1)1%1511)1৩ [50 1১0৮108 & 015171016 

১)1-1010 09117071150 106]1 10070 1)50]1000120, 

এসব দার্শনিকের হেয়ালি। 1070এর 41027790177) 

11070 যে দোষারোপ করিয়াছেন, বিচার করিয়া দেখিলে 
2161) প্রতিও সেই দোষ আরোপিত হয়। [710এর 

“01784116910” যদি মনঃকলিত ও অস্ধবিশ্বাস প্রসূত 
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হয় তবে 810)0র 48703011066 10098 বা কেন ধীরূপ 

মনঃকল্লিত হইবে না? 11010র [1৫০ই পরিণামে রাজনৈতিক 

ক্ষেত্রে যাইয়। ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । তিনি সমস্ত 

জান্মাণ জাতিকে উদ্দ্ধ করিবার জন্য তাহার 1১911-01))801904 

1%0র দোহাই দিয়াছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও 

মতের পরস্পর এত অনৈক্য দেখিরা দুই গুলিখোরের গল্প 
মনে পড়ে,এক গুলিখোর আর এক গুলিখোরকে দেখিয়া 

বলিতেছে,_“ভাই, এক স্থানে দেখিলাম জলের ভিতর আগুন 

লাগিয়াছে ও মাছগুলি গাছে উঠিতেছে। আর এক গুলিখোর 

ইহার উত্তরে বলিল-_দূর গাধা, মাছ কি গরু নাকি যে গাডে 

উঠবে ?” 

কেহ কেহ আছেন যাহা যন ছূর্ব্বোধা ও জটিল 

তাহাতে তত আন্ধাবান। দার্শনিকদের মধ্যে কেহ ১1711011118, 

কেহ ১০1)90010।)]17, কেহ বা 1160], (11000৩5 আ0, 

13৩,010% প্রভৃতি) | “শঙ্করের মতে নিপুণ ব্রঙ্গাই সত _ সগ্ুণ 

নহেন ; এনং রামানুজের মতে সগুণ ভ্রঙ্গহ সত্য-শিগডণ নহেন”। 

_-গীতায় ঈশরবাদ। কোন মতটী সত্া-_সার্বজজনীন ও সার্বব- 

ভৌমিক সত্য? কুগ্রসিদ্ধ দার্শনিক (00019 বলেন) মানব 

ফত্যতার তিনটা স্তর। প্রথম স্তর--দৈবশক্কিতে বিশ্বাসের যুগ 
(1076 1017010276থ1 এিটম৫), দ্বিতায় স্তর দার্শনিকের 

হেয়ালি ও বিভিন্ন মতবাদের ছড়ছড়ির যুগ (110৩ 11780।- 

55051 8৮৫০), আর তৃতীয় স্তর-- বাস্তবতার যুগ:-_ লহজ, 
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সরল, সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের যুগ, বিজ্ঞানের অনুকুল মতবাদের 
যুগ (11) 1১951051৭00 ৯07০) | 

নান! জাতির ধর্ম্মশান্্ কিছু আলোচনা করিলাম; একই, 

ঈশর বিভিন্ন জাতির জন্য পরম্পর বিরোধী ভিন্ন ভিম ধণ্মশান্ 

রচনা করিয়াছেন ইহা কি প্রকারে বিশ্বা করিব? কোনো 

পরমকারুণিক পরমেশ্বর যে আছেন তাহাও তো যুক্তি ছারা ঝুৰা, 

পারিতেছি না। যদি বুঝিতাম। কোনো ধণ্ধশান্ধ বা কেনে 
ধঙ্দপ্রচারক বিশুমানবের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণসাধন করিয়াছেন, 

ভহা হইলে না হয় সেই ধশ্ম সভা ও মঙ্গল স্বরূপ মনে করিয়া 

তাহারই সাধনার জীবনপাত করিভাম। কিন্তু কে? কোথাও তে। 
নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ দেখিতে পাইলাম না। মঙ্গলামঙ্গল যে 

পরস্পর ওচপ্রোতভাবে জড়িত হয়া রহিয়াছে । শট প্রসিদ্ধ 

এতিহ[সিক 15151510110)1,7) বলিয়াছেন যে, উদর খঝুঙ্টধশ্র 

স্বিশল রোমান সাআ।জোর অধংপতনের অগ্যতম কারণ । কেহ 

কেহ বলেন, সেইরূপ বোদ্ধন্মত ভারাছের হাধঃপতানের হাম 

কারণ। বুক্গদোবের উদার ধন্দপ্রচারের ফলে ভার তবাসা 

আত্মরক্ষার শঞ্ধিটুকুও হারাইয়ছে। শৌক্গদের সহহাসবাদ 

দেশের অনিষ্ট সাধন করির[ছিল, “বৌদ্ধ যেমন দেশের প্রে্ঠ 

লোকগুলির বংশ ধ্বংস করিয়াচিল তেমনই উহা আবার সমাজের, 

অপদার্থ লোকগুলির বংশ বৃদ্ধির পক্ষে যথেন্ট সাহাষা 

করিয়াছিল। ইংলপ্ডের কৌজদারি আইন অত্যন্ত বর্ধরোচিত 

ছিল, স্বল্প অপরাধেই্ট লোকের প্রাণদপ্ত হইত, কিন্তু এই কঠোর 



5০২ সত্যের সন্ধান। 

বাবস্থা প্রকৃতৎক্ষে ইংলগ্ডের দুষ্ট ও অলস লোকদিগের বংশ 

ধ্বংস করিয়া জাতির উন্নতিবিধান করিয়াছে । এতিহাসিকগণ 

চারিপার্থবের অবস্থাকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ বলিয়া 

বর্ণনা করিয়াছেন | জাতির উন্নতি ও অবনতি নিয়তির হস্তে, তাই 

আমার ধারণা জাতির উন্নতি ও অবনতি মানুষের বুদ্ধির অতীত, 

এক দ্ুন্তরেয় শক্তির বলে পরিচালিত হর। বৈজ্ঞানিকগণ 

এই শক্তিকে নি্তি এবং ভক্তগণ এই শক্তিকে ভগবান বলিয়া 

থাকেন। ঘখন কোনো পাতত জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর 

কহাতে গাকে তখন তাহার চারিদিকের অবস্থা, ও বুদ্ধি এমন 

নিয়ম হয় লে, তাহার ওুতিভাশ।লীর সংখ্যা বদ্ধিত হয়, তাহার 

উন্নতি কেহই রোধ করিতে পারে না।”-ভারতবর্ষের 

তাধপতানর একটী বৈজ্ঞানিক কারণ”) ও.বাসী- চৈত্র, ১৩২১ । 

নৌন্বধার্্মর প্রভাবেই ভারতে অনেকাংশে বিজ্ঞানের অবনতি 

ঘটিয়া। বৌদ্ধেব। শবব্যবচ্ছেদ (1)1৯১০০116)11) প্রধাকে 

নি্র ও অধশ্মমূলক বিব্চেনা করিতেন। মহারাজ অশোক 

তাহার রাজন্বকালে এই প্রথা বন্ধ কয়িয়া দেন। এই প্রথা 

বন্ধ হওয়াতেই শারীরবিজ্ঞঞানের (1১501985) উন্নতি হইতে 

পারে নাই, অন্ধ্রচিকিতুসা (১৫015) লোপ পাইয়াছে। এই 

প্রথ৷ প্রচলিত থাকিলে ভারতে কায়চিকিতসার ($16৭1০17৫) 

হ্যায় শারীরবিজ্ঞান ও অস্ত্রচিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইতে 

॥পারিত। বুদ্ধদ্ধেবের প্রচারিত যে ধর্্নীতি নিখিল জগতের 

জীর্স্থান অধিকার করিয়াছিল. দেই ধর্মের ফলেই . আবার 
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অন্যদিকে বিজ্ঞানের উপ্রতির পথ রুত্ধ হইয়াছিল। মহাপ্রভু 
প্রীচৈতন্য হরিপ্রেমের বন্যায় [সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত 

করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার উদার প্রেমধন্ম-প্রচারের ফলেই, 

ব.ংলাদেশে অপুর্বব নৈষসাহিত্যের স্থঠি হইয়াছে । বৈষঃব- 

সাহিত্য ভাবের দিকটা এতটা ফুটাইয়া ভূলিয়াছ যে জ্গতের 

সাহিত্যে ইহার তুলনা নাহ । কিন্তু অবার তাহার ধর্ম প্রচারের 

ফলে ও আরও অন্যন্য কারণে দর্দদল বাঙ্গালীজাতি আরও 

তুর্বল, নিবীনা, জাতীরতাহীন ও সবনপ্কারে পঙ্গু হইয়া 

ডিয়া,ছ | উদার বৈঞ্খনপধান্মীর প্রভাবে বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার 

ক্ষমহাটুকুও লোপ পাইয়ছে। মনুর সমাঙ্গনীহি ঠিন্দুর 

জাতিগত নৈশিষ্টা রক্ষা করিয়া, সত, কিন্তু অপরপাক্ষ 

আস্পশ্যহামূলক শেণাবিভাগ দ্বারা ও “গস্ট নম ভবে গোরী” 

ভত্যাদদ বাবস্থা জারা ভিন্জাঠির অকল্যাণ সাধন কর্ঘাছে | 

পরী স্বতন্ধামর্ততি" ইভা]দি অনুশাসনের ফাল বঙ্গদেশে যে, 

তি অভাচারিত ও লাঞ্চিত হইতো, ইহা সতোর দিকে 

“ন হু 

গ্লীতাতি 

একদ্রষ্ট চাহিয়া কে জন্দীকার করাত পারেন? আমাদের 

অধইপভানর ইহাও অন্যহম কারণ, 21710071601 50) 

(১1116117111 11) 1106 111 17010 0776 6001 11ম02ি আবার 

পাশ্চাতা দেশে ্ত্রন্বাধীনতার ভিভরেও হো কম গলদ দেখিতে : 

পাই না! সে দেশে ইহারই ফলে পারিবারিক বদ্ধন দিন দিন 
শিখিল হইয়া পড়ি:তছে। নির“চ্ছিল্প মঙ্গল (1750101 (00601) ট্ 

কিছুই নাই, শুধু ভালটুকু প্রথক করিয়া আনা হায় না, ভালকস 



| ১০৪ সত্যের সন্ধান। 

সঙ্গে মন্দও অনেকখানি আসিয়া পড়ে। ধ্ধমত (91৮0১) 

এনং দেশহিতের (1)70100৯0) নামে আমাদের দেশেও 

কতই না পৈশচিক কাব্য সাফিত হইয়াছে, 51১58071061517) 15 & 

|511511 06 5011151)103৯ 10101 1)61501008€৮5 107 1075 

(১541) ৫0111১0১৮, দর্শন ও বিড্ঞান দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ 

এবং অকল্যাণ উভয়ই সাধিত হইয়াছে কিন্তু কল্যাণের চেয়ে 

অকলাণ বেশী হইয়াছে কিনা কে বলিবে? মহাপুরুষ এবং 

প্রন্তিভাশালী ব্যক্তি দ্বারাও সময় সময় জাতির অকল্যাণ সাধিত 

কইয়া থাকে । জান্ানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ₹70149৩  প্রভৃতি 

ইহার দষ্টান্ত স্থল। 

কোথাও সত্যের দর্শন লাভ হইল না, প্রাণের পিপাস। 

মিটিল না, তখন সহজাত সংস্কারের (11)1000111)1)) উপর নির্ভর 

করিলাম । নিঞ্জের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সহজাত 
স্ষ্করর বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। যদি 

আম সমামজর বাহির প্রতিপ।লিত, হইভাম তাহা হইলে হয়ত 

বুবাডে পারিতাম প্রকৃত 171770119) কোন্টা। কিন্তু শিশুর 

জল্ম গ্রভাণন পরে পারিপ শিক অবস্থা তাহার উপর একপভাৰে 

প্রভাব বিস্তার করিতে থকে ষে, তাহার সহজসংস্কার অনেক 

পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়ে; বীজ (1১০15010) ও স্বত্তিকার 

(৬0১1108)88 100) সংযোগেই বৃক্ষের ()0)9)519981105) বিকাশ। 

স্বাল্যকালে যাস স্ত্য বলিয়া মনে করিহাম তাহা এখন স্বপ্ন 

ৰলিয়া বুঝিতেছি, দুই ৰত্ষর পুর্বে বাহ! সম বলেয়া মনে 
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করিহাম, এখন দেখিতেছি তাহা অন্ধবিশ্বান মাত্র। 

পরিবর্থনশীলতাই প্রকৃতির নিয়ম ; দীপশিখার ম্যায় আমিও প্রতি 
মূহর্থে পরিবন্তিত হইতেছি,--“ ০ 1911 (11 1):10110 (109 

11 (100 ৩01) 17107৮ বৌদ্ধদিগের ন্যায় 1108611111২ এবং 

1)210801) ও এই মতাবলম্বী ; 11026] এর মত 16189) 

কোনো অপরিবন্তনীয় সন্তা (0)৯1৪1০) স্বীকার করেন না। 

1১16101))1€ 1101৮ তে বলিত পৃথিবী স্থির কিন্তু এখন 

বিশাস অনুরূপ | 11000101017 সকলে একই সতো 

উপনীত হন নাই । ূ 
সহজাত সংস্কার অথবা প্রজ্ঞা (51৭১) দ্বারাও সতা পাওয়। 

গেল না। মনে করিলাম সাধুসঙ্গ ছারা শান্তি পাব; নানা 
ঠীর্ঘদ্বান পধাটন করিয়া বল সাধুসম্না।মার দর্শন-লাভ করিলাম 
কিন্ত সেখানেও যথার্থ বস্কুর সন্ধান মিলিল না । দেখিলাম সেখানেও 
বুজরুকি « অর্থলোলুপত্তা ; ভানেকে মোহান্ত মাজিয়া অহঙ্কারের। 
বোঝা লইয়া বকধ্াম্িক হইয়া বসিয়া অ।ছে, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন 
পুগ শ্থ অন্বেষণ করিতেছে। তারপর পৃগিবীর কশ্মনীরগণের 

জীবনী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম । মনে করিলাম কর্মাদ্ারাষট 
জ্তীবনে শান্তি আনিব কিন্তু সেখানেও দেখিল।ম জাতিগত স্বার্থ ই 
বীরত্বের ও কর্মের প্ররেচক | উহাদের দ্বারা নিখিল মানব- 
সমাজের কি প্রকৃত কলাণ সাধিত হইয়াছে 1? জাতিগত 
স্বার্থ ই তাহাদের নিকট বড়। দুর্নথল জাতিকে পদদলিত করিয়া 
আত্মপ্রতিষ্ঠাই কি বীরত্ব? ন্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্মরবেস্তা 
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_ (৮160100187) 769] স্বজাতির প্রতি প্রীতি বশতঃ বলিয়াছেন, 

41817 583 00071 10 0০ 00000117806 1)5 [90101)9), 

ৰ কিন্তু অবার মনে হইল 4 0981801)911181) 10৮০3 411 

70001077165 10010 1)15 0১1),) 

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধন্্নীতি, দর্শন) বিজ্ঞান 

কিছুতেই প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না। সকল দেশেই 

রাজনীতিতে দেখিতে পাইলাম,_অভিজাতবর্গের ম্থখ 

স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ভন্যই আইনের সমস্ত বিধি-বাবস্থী ; 

সমাজনীতিতে দেখিতে পাইলাম,__ধনসেবা ও ধনিসেণা ; ধনীর 
পোষণের জন্য আমজীবি সম্প্রদায়ের রক্ত শোষণ : ধর্্মনীতিতে 

দেখিতে পাইলাম,__ শুধু বাস্াড়ম্বর, কপটতা, অবিচার, মিথ্যাচার, 

প্রাণহীন গুক্ষ অনুষ্ঠান । দর্শনশান্দ্রে দেখিতে পাইলাম,-- 

কথার কাট।কাটি, মতবাদের ছড়াছড়ি । বিজ্ঞানেও দেখিতে 

।পাইলাম,-_নিয়ত মতের পরিবর্ভন। কোথাও তো সত্য খুঁজিয়া 

পাইলাম না! সমস্ত জগত যেন নেশায় বিভোর হইয়া ছুটাছুটি 
করিতেছে । মনে হইল সব শুন্য, মায়া, একটা বিরাট দুঃম্বপ্ন 

মাত্র, একটা প্রহেলিকা মাত্র, একটা বিস্তীণ উত্তপ্ত 

. বাল্গুকাময় মরুভূমিতে মরীচিকার ধাধা মাত্র। প্রাণে দারুণ 
নৈরাশ্ু লইয়া বাড়ী ফিরিলাম, 41010061010 15 079 (7110 

00086 19701116)) 0০০১ তখন হঠাৎ মনে এক নূতন কল্পনা 

জাগিয়! উঠিল। মনে করিলাম, আর সত্যের সন্ধানে বৃখা 

শক্কিজয় করিব না। যে কয়দিন বঁচিকা থাকিব পরের সেবায় 
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আত্মনিয়োগ করিব। স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়িতে পড়িতে 
সেখানেও এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ দেখিতে পাইলাম। 
তাহাতে প্রাণে শান্তি আদিল। তিনি বলিতেছেন, “যে ধর্মাবা 
বে ঈশর বিধবার অশ্রুমোচন সথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে 
এক টুক্রা রুটি দিতে না পারে, আমি সে ধর্খে বাসে ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করি না|” “আমি যেন লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করি আর 
লক্ষ ব!র যেন দরিদ্ররূপী, দুষ্টরূপী, দুঃখারূপী নরনারায়ণের সেবা 
করিতে পারি; ইহাই আমার সাধনার ভিত্তি, আমি ভক্তি যুক্ধির 
অপেক্ষা রাখি না। আমি লক্ষ নরকে যাব, বসস্তের ন্যায় লোকের 
হিত আচরণ করিতে করিতে |” 

মনে তৃপ্তি পাইল।ম বটে, কিন্তু ভাবিলাম কিরূপে আমি এই 
আদর্শ নিজের জীবনে উপলব্ধি করিব, এই বিশাল বিশে আমি 
ক্ষুদ্র পরমাণুঃ আমার দ্বারা পৃথিবার কি উপকার হইতে পারে? 
আর সেই উপকার কি স্থায়ী হইবে? সংসারে মানবের ছুঃখের 
কি সীমা আছে? প্রকৃত মঙ্গল যে কিসে হইবে তাহাও তে! 
বুঝিতে পারি না; মঙ্গল ও অমঙ্গল যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে | 
জড়িত। আমি হাজার চেষ্টা করিয়াও কি অপরের দুঃখ দুর 
করিতে সক্ষম হইব? মানবের দুঃখ দূর হউক বা না হউক . 
আত্মতৃপ্ডি তো হইবে, ঈশ্বর স্বীকার না করিয়াও বুদ্ধদেব বিশ্ব 
মানবের ছিতের জন্ক যে কর্ম করিয়া গিয়াছেন জগতে তাহার ্ 
তুলনা আছে কি? “89:5100 ০1 0191) 18:61) 89:0106 র্ 
1 ০০৫” 'এই আদর্শ মনে রাখিয়া! কার্য করিলে যাহা 
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কিছু শান্তি পাওয়া যাঁয়, ইহাই বর্তমান যুগের ধর্ম স্থির 

করিলাম । 

 “বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, 

জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 1” 

বিবেকানন্দ । 

»লমআগ্ত। 
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রজ ৮৭ পৃঠায় নবম ছত্রে পথু'জিয়। পাই না” ইহার পর 

পড়িতে হইবে-"এহ মে বাহা জগত, ইহা দর্পণে প্রতিফলিত আমার 

প্রতিবিদ্বের স্কায় অলীক । 



প"তলভ্যেন্ ভনঙ্গগীনি 2৮ এনন্ব্্ষে 

কতিপয় অভিমত। 
১। ্রযুক জোতিরিজ্তনাথ ঠাকুর মহোদয় বজেন £:-জাপনার 

“সতোর সন্ধান! পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম । উহাতে'অনেক বন 

বড় সমন্থার মালোচনা আছে-ছুই পক্ষেই কথা বলা হইয়াছে । এবং 

৫ই দকণে সমস্যা দন্ধে পাশ্চাতা মনীবীদিগের মতামত ৭ উদ্ধত করা! 

হইয়াছে । এই গ্রস্থের দ্বারা অনেকের মনে অন্ুপন্ধিংস! জাগিয়া উঠিতে 

পারে--চিন্তার উদ্রেক করিতে পারে। রঃ ষ 

রি আমার ধন্তবাদ গ্রহণ করুন।” 

২। ঢাক! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক, “প্রতিভ।' সম্পাদক শ্যুক 

অন্তকলচন্দ্র সরকার, এম্, এ? পি) আর, এস্$ পি এইট, ভিড অকোদয 

বলেন ১-- 

ই।ঘু্। হোগেশদ্ উ্টচার্যা প্রণীত “সত্যের দন্ধান' পুস্তকখানা 

পা» করিয়া প্রীত হষ্টঘাছি | * টি 
নু ৪ ৪ 

গঙকার অন্দর '9 সরল ভাগায় কাহার ঘুক্তিগুলি উপস্থত্ত 

করিয়।ছেন।  ঠীাহার প্রাঞ্জল ভাষায় দিথিত আঙোচনাঞ্চলি বিশেষ 

জদয়গাহী ভইয়াছে। গ্রন্থকারের সত সকলের মডেপ উঁকা না হইতে 

পারে, কিন্ত তিনি ধে ভাবে সমহ্যা গুলির বিশ্লেষণ "ও পর্য)ালোচন। 

করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট ভাবিবার বিষয় রহিযাছে। আশা করি 

পুন্থুক্চতনে গাঠে তলেকেরউ জদয়েন্সারদীন চিশার এবুধি জাগাত তইবে।” 
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৩। ঢাকা বিধবিষ্ভালয়ের দর্শনশস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ গপ্ব 

মহোদয় বলেন -- 

ন্তরীমুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত “তোর সন্ধান” নামক 
্রস্থথানি পাঠ করিয়া! আনন্দ পাইলান। ৮ রঃ 
যোগেশ বাবুর সুন্দর ও সবল বুক্কিপূণ প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিয়া বন 

কেহ মামুলি 'মন্দস*স্কারাচ্ছন্ন আবিলত!ময় ধারণাগুলিকে পায় স্বাধীন 

চিন্তা গ্রশ্ুত যুক্তিআোত দ্বারা বিধৌত করিয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত 

করিয়! লইতে পারে, তবেই এই শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়ন মার্থক হষ্টান। 

চিন্ত'শক্তি মানুষের একটী প্রম সম্পত্তি, কিন্ত সংধারণত ইহার মাও 

ব্যবহারে আমরা কুনঠিত। নামুলি গ্রাথা ও মতগুলি আমর: নহে 

সানিয়া লই | যোগেশ বাবুর এই নিক '9 স্বাণীন আলোচনা পূর্ণ 

পুস্তক পাঠে কাহারও মন ঘি এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে দিজ্ঞান্থ হইয়া উঠে 

তাহা হইলেই লেখকের শ্রয়ান মফল হণ মনে ক.705 হইবে | নাঁংল। 

ভাষায় এই শ্রেণার পুস্তক অ.ভক।ল বেশ তি গর, ঘায় না। 

৪1 টাকা বিশ্বপিষ্ঠীলঘের দশনশস্থের অনাপিক সাহিহ্যিক হাযুক্ত 

উদেশচন্দ্র ভট্রাচঘা এম, এ) বি, এল মহে'দয় বালন 2 

“মুক্ত ফোগেশচন্র ভষ্টাচ।র্যা মহাশয় প্রণীভ “তের সন্ধান" ল'মক 

গ্রনথগানা আনগ্াপাস্ত গাঠ করিয়াছি । 

ঢু ৫ + 

প্রধানতঃ তাহার আলোচ্য বিষম ধর্মনীতি এবং দর্শন । এই সকল 

গাভীর তব্বের আলোচনায় তিনি যথেষ্ট শুক্ষদৃহ্ি এব" অন্ুসন্ধিৎসার 

পরিচয় দিয়াছেন; তীহার প্রচুর অধ্যয়নের যে পরিচয় ইহার ভিতর 

পাওয়া যায় তাহাও প্রশংসার যোগ্য । গৃহীত অভিমতকেই সত্য বলিয়া 
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গ্রহণ না করিয়া তিনি সত্যসত্যই লত্োর অনুসন্ধান করিয়াছেন । 

এ অনুসন্ধানে অন্ঠে যতটুকু সাফলা সাধারণতঃ লাত করিয়া থকে তার 

চেয়ে বেশী তিনি পাইয়াছেন কি না, জানি না? কিন্তু এ সব অন্রসন্ধানের 

মলা ত উপনীত সিদ্ধান্তে নয়, প্রচেষ্টার ভিতরেই তাহাকে খু'জিতে হয়। 

ফোগেশবাবু যে সত্যাকে উপলব্ধি করিতে ভয় পান নাই, ইহাই তাহার 
পক্ষে যথেই স্খাতি। 

মোটের উপর গ্রন্থধানি পাঠ করিয়া খুসী হইয়াছি।” 
৫1 ঢাকা ই বেঙ্গল ইন্ট্টিটিউসনের হেড.মাষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন 

বঙ্দে]পাধ্যায় এম, এ মহে!দয় বগেন ১-- 

আপনার স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সাহস আছে দেখিয়া গ্লামি 

অতান্ত গ্রীত হইয়াছি। শিক্ষিত সমাজে আপনার পুস্তকখানি গৃহীত হবে 

এইন্নূপ ভরগা করি ।” 

*। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী এম্, এ মহোদয় বলেন :_ | 

“আপনার গ্রন্থগানি বাংলার দর্শন সাহিতে)র বিশেষ পুষ্টিসাধন করিবে 

সলয়া আমার বিশ্বান। আপনি চিন্তারাজ্জো এক নুন ধারা গ্রবাচিত 

পলিয়া দিয়া যে নিশাঁকতার পরি5য় দিয়াছেন, -তজ্জগ "আপনাকে 

মাস্তরিক ধগবাদ দিতেছি; আপনি অঙেয়লাদের (4১117031104) 

সঠিত নিয়তিবাদের (1812]19], 166655100112171517 ) মে সমগ্র 

চেষ্টা জরিয়াছেন। তাহা! বাংলা সাহিত্যে এই নৃহন। আপনার “আন্িক 

ও নাস্তিক” এর তর্কের ভিতরে উচয় পক্ষের যুকিই নুন্দররূপে 

পরিশ্দুট হয়ছে] আপনার সহিত আমার সম্পূর্ণ একমত না 
থাকিলেও, আপনি যেরূপ স্বাধীনভাবে জটিল সমস্ত সমূছের সমাধানের 

চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ভূয়সী প্রশংসা না [সনি থাকিতে 
পারিতেছি না। 
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৭। ঢাকার শ্ুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও লব্ষ-প্রতিষ্ঠ উপ্ণীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনা" 
গুহ ঠাকুরতা বি এল, মহোদয় বলেন £-_ 

“শ্রীযুক্ত যোগেশচশ্র ভট্রাচার্ধা প্রণীত “সতোর সন্দান” নামক পুস্তক 

থানি পাঠ করিয়। পরম প্রীতি লাভ কারলাম | এ শ্রেণীর পু্তব 

বর্তমান ধগে একান্ত বিরল। গ্র্থকার গভীর দ্রাশনিক শত্বগুলি অনি 

সভজ্ত ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্শ্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন | ইহ 

পড়িবার ও ভাবিবার অনেক কথাই আছে ।” 

৮। মুদ্সেফ্ প্রযুক্ত অটলবিহারী দত্ত মহোদয় পেন আপনার গভীর 
চিস্তাপ্রস্থত গ্রস্থথানি অধ্যয়ন করিয়া আমি আপনাকে আপনার অধাবনাঙ 

ও গবেষণার জন্ ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পানিঙেছি না। আপনার 

গ্রন্থ অধ্যয়নে বছলোক উপক্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। 



পুত্রের প্রতি উপদেশ 

শ্রীযুক্ত শিবা প্রসন্ন ভট্রাচার্ধা মহাশর 

প্রণীত 

কলিকাত| হাইকোটের উকিল 

শ্লীশ্যানাদান ভট্টীচার্যা সম্পঃদিত 

সব্ব সন্ত সংরক্ষিত ] [ মূল্য ॥০ 



প্রাপ্তিস্থান 
শ্রীশ্টামাদাস ভট্াচার্যয 

৫ নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, 

( মিজ্জীপুর ই্টাটের নিকট ) 
বহুবাজার পোঃ আঃ 

কলিকাতা। 

কলকাতা, ওনং সার্পেন্টাইন লেন, 

কঠালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে, 
রী প্রফুললকুমার বন্দোপাধা।য় কত ক মুদ্বিত। 



ভূমিকা । 
সন ১৩১৮ লালের পুজাব্কাশে ছানি সপরিবারে পুরুলিরা 

সনে বাস করিতে ছিলাম। সঙ্গে আমর প্রাণাধিক প্রিয় 

এক্ষণে "রলোকগত পুত্র চত্ী দাস ছিলেন | তিনি তখন পিং এ 

পরীক্ষার জন্য আধায়ন করিতে ছিলেন এব" জগ আনেক 

সদর আমার নিকট থাকিতে পারিতেন না কিছ 

তাহাকে ততপুবেরব সবর্বদাই নিকটে বাখিয়। উপদেশ ও আচরণ 
দার" শিক্ষা দিবার ঢেষ্টা করিতাম | হখন তাহাতে সুবিধার 

ভভাব বুঝিয়া উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া দিঠে ইচ্ছা হয়। 
*দ্মুসারে এই কয়েক পৃষ্ঠা রচনা কৰি ইভা পাঠ করিয়া 

মানার উক্ত পুর আঅতীর আনন্দনুভব করেন, বিশেদঠ; ইহাতে 

যাহ! মাহা লিখি হইয়াছিল তদনুসারে ভিনি চিনদিনই চলিয়া 

আসিতিছিলেন, ইহাই উহার বিশেষ আনন্দের কারণ । 

*ৎপরে আমর কমেক জন শ্রদ্ধস্পন শিক্ষাকানে। গভিঙ্গ বন 

ইহা প1) করিয়! সাধারণতঃ বিষ্ভাথিগণ যাহাতে ইহার উপকা- 
রিতা উপভোগ করিতে পরেন, ভঙ্গ আমাকে গনুরোধ 

করেন তাহাদের অনুরোধে ও আমার উল পারের অভিপ্রায় 

বুঝিয়া ইন কলিকাতাস্ ইউনিভার্সিটি ইনগরিটিনে পঠিত হয়। 

যে সভায় ইহা? পঠিত হয় তাত'তে সরগয় পরমপুজাপাদ সার 



গশুরুদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 
সভা ভঙ্গের পর আমার এই সামান্ত প্রবন্ধটা পুস্তকাকারে মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হয়, তিনি আমাকে ইহা প্রতিশ্রুত করান। 
ইহার অব্যবহিত পরেই, অগ্য হইতে ঠিক আউবতুসর পুবের, 
আামার উত্ত প্রাণাবিক অশেষ সদগ্ুণাধার পুত্র আমাকে 
হাসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া এবং সংসার শন্ধকার করিয়া 
পরলোক গত হন । ইহাতে এই প্রবক্ষটা প্রকাশ করার কথা 
কিছুদিন ভুলিয়া যাই । কিন্তু আমি পরমপূজাপাদ উক্ত বন্দো- 
পধ।ার় মহাশয়ের নিকট যে প্রতিশ্রুত ভইর়াছিলাম, তাঙ্কা 
ম্মরণ করিয়া কন্বাজ্ানে, মদিও বিলম্বে, ইহ] প্রকাশিত করি- 
তেছি। ইহ অবশ্য সাধারণতঃ সকল £এণার সকণ ধশ্মর ভাল 
লাগিবেনা। যীহংদের প্রকৃতি ওপ্রবুত্তি সামার মত তাহাদের 
ইহা প্রীতিকর হইতে পারে। তাহারা তাহাদের পরিবারস্থ 
শিক্ষাথা বালকগণের উপদেশ পক্ষে এই সামান্য প্রবন্ধটীর 
উপকারিতা অনুধাবন করিলেই আমার আশা ও আকাথা 
চরিতার্থত! লাভ করিষে। ইতি 

শ্রীশিকাপ্রসন্ন ভট্টাচাধা 
৫নং রামকান্ত মিষ্মি লেন। 

কলিকাতা 

সন ১৩২৭ সাল ২র! আফাঢ। 



নিবেদন । 

পরমরাধা পিতদেব এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন বলিয়া 
দেশপুজা স্বগীয় মহাত্মা গরুদাস বান্দোপাধায় মহাশয়ের নিকট 

প্রতিশ্রহ ছিলেন। প্রকাশ করিবার সময় নানারপ সা'সা- 
রিক ঘটনার জন্য তিনি উহা প্রাকাশ করিতে পারেন নাই। 

গত ১৩৩০ সনের চৈরমাসের প্রথমে হিনি সন্নস গহণ বিয়া 

মত শঙ্কর পরমানন্দ পাম ধারণ পুববক ৬কাশাধামে 
মনস্থিতি করিতেছেন । সন্নাস গ্রহণের পুর্বে জাযুন 
মাসে তিনি আমার উপর এই কাঘাভার দিয়া 

যান। তাহার আদেশ পালনার্থে আমি ইহা প্রকাশ করিতেছি 

ইহাতে তিনি ও তাহার পুরবা শ্রমের বধুব্গ স্ষ্ট হইলেই 
আমি কুতার্থ হইব। ইতি 

€ন" রামকান্ত মিন্মি লেন । 
চাপাতল! কলিকাত। হশ্যামাদাস ভট্টাচান। 

শ্বাবণ ১৩৩২ 
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গুজেন্ল ও ভি উদ্পদেস্শ | 
রা শীিস্টি উক্চিউঈউউ্শী হী 

প্রাতব্ষ্ান্ন।- অতি প্রতাষে শধ্যাত্াাগ করিবে। 
সূর্য্যোদয়ের অস্ততঃ এক ঘণ্ট! পূর্বে শয্যাত্যাগ করা চাই। যে 
সময়ে পূর্ধব দিক একটু একটু আলোকিত হইতে আরস্ত হইতেছে 
অথচ আকাশে নক্ষত্র দৃষ্টমান থাকে, সেই সময়ই শয্যাত্যাগের 
প্রকৃষ্ট সময়। শয্যাত্যাগের পৃর্ধবে গাত্রোথান করিয়া শয্যার 
উপর নিপ্রা-তঙ্গের পর একটু বসিয়া দেবতার নাম উচ্চারণ 
করিবে ও দেবমূত্তি চিন্তা করিবে। যে পরিবারে যে দেবতার 
শাম বেশী, সে পরিবারের লোকের সেই নাম উচ্চারণ করা 
ও মূর্তিচিন্তা কর্তবা। তোমার কি কর্তব্য তাহা তুমি স্বয়ং 
বিবেচনা করিয়া লইবে। তত্পরে গুরু লোককে স্মরণ করিবে। 
া্গাকে ধাহাকে তোমার আন্তরিক ভক্তি হয়, ধাহাদের নিকট 
মি কিছুমাত্রও সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছ, ধীহারা ' তোমাকে 
গালবাসেন-যত্ব করেন, ধাহাদের নিকট তুমি কোনও রূপ 
তিজ্ঞত] পাশে আবদ্ধ আছ, এ প্রকার সকলকেই স্মরণ করিবে 
) ঠাহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিবে। যদি এইকপ লোকের 
খ্যা বড় বেশী হয় তবেতাহাদের মধ্যে ধাহারা চরিভ্রবান, 



হু ॥ পুত্রের প্রতি উপদেশ । 

সদ্গুণবত্তারও বিষ্তাবুদ্ধির আধার বলিয়া তোমার নিকট সমধিক 
আদূত এরূপ কয়েকটি আদর্শ বাছিয়! স্থির করিবে; এবং 
তাহাদিগকে প্মরণ ও প্রণাম করিবে । তগুপরে শধ্যাত্যাগ করিয়া 

কিয়গুকাল ছাদের উপর ব৷ গৃহ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া সেই 
স্বনীল, অসীম তারকাম্থিত গগনের দিকে একবার নিবিষ্ট চিত্তে 

দৃষ্টিপাত করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে আকাশ কি অসীম! ইহার 

কূল কিনার! নাই । আমরা! কতটুকুই বা দেখিতে পাই। আকাশ 

ব্যতীভ অপর কোন অসীম বস্তু আর দেখ নাই; পৃথিবীর 

সীমা আচ্ছ, সমুদ্রের সীমা আছে; নিকটে হউক, দূরে হউক 
লীমা আছে তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু এ সুনীল আক।ম্শর 

কোনদিকের সীমা নাই। এই অসীম আকাশের মধো 

এই নক্ষত্র গুলি রহিয়াছে। তুমি বুকাল হইতে পুস্তকে 

পড়িয়া, এই সকল নক্ষত্র এক একটি সূর্য্ের মত। বহুদূরে 

যেসকল নক্ষত্র অ'ছে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। 

জ্যোতিবিবদগণ বলেন এমন নক্ষত্র অনেক আছে যাহারা এ 

পর্য্স্ত মানবের নয়ন গোচর হয় নাই, অর্থাৎ আলোক এক 

সেকেণ্ডে ১৮৬০০* মাইল অগ্রসর হইয়া দূরত্থের জন্য এ সকল 

নক্ষত্রের আলোক আজও পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই। এই সকল 

নক্ষত্র ও আরও অগণ্য নক্ষত্ররাজী অসীম আকাশের মধ্যে মধ 

রহিয়াছে । আকাশেরও শেষ নাই, নক্ষত্রেরও শেষ নাই । আবার 

এই সকল নক্ষত্র আমাদের সূর্ধ্যের মত গ্রহগণে বেচিত | দে সকল 

গ্রহ উপগ্রহ দূরবীক্ষণ সহকারেও দৃষ্টিগোচর ছয় না। তাহাদের 



অস্তিত্ব কেবল আনুমানিক, বিচারদাপেক্ষ মাত্র । এই সকল গ্রহ 
উপগ্রহ পরিবেষ্টিত অসংখ্য নক্ষপ্ররাশির মধ্যে সূর্ধ্য একটি, 
তাহার চারিদিকে আরও কত গ্রহ উপগ্রহ নিত্য পরিভ্রমণ 

করিতেছে । এই সকল সূর্যযাশ্রিত গ্রহের মধ্যে আমাদের 

পৃথিবী ও একটি গ্রহ মাত্র। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বু গুণ 
বড়, ও বহু দূরে অবস্থিত। আমরা এই পৃথিবীর উপর বাস 
করিতেছি । এই গ্রহনক্ষত্র বিভূষিত সমস্ত আকাশের সহিত 

তুলনায় আমরা কি অকিঞ্চিৎকর লামান্য বসত, এই বিষয়টা 
বেশ নিবিষ্টচিত্তে একটু বিবেচনা করিবে। আমি এমনই 
অনন্ত, অপীম আকাশের কথ! বলিতেছিলাম। আর কোন 
অনন্ত, অপীম জিনিষ জান কি? যে জিনিষ যত বেশী সে 

জিনিষ সেই পরিমাণে সকলেরই অনায়াস লভ্য ও অর্শ 

প্রাপ্া। অপর যে সমস্ত পদার্থের কথা বলিতেছিলাম তাহা 

মার কিছু নর অনন্ত কালের কথা। কাল, পদার্থ কিনা সে 

বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিচার করুন। কিন্তু তুমি দুইটি 
অনন্ত বস্তু তাবিবার জন্য পাইলে। এ উপরের, উপরেরই 

ব| বলি কেন. এ চারিপিকের, উপরের-_নীচের--পাশ্বের 

অনন্ত আকাশ, আর এই অসীম সময়। সময়, কবে সৃষ্ট 

হুইল, তাহার কোথাও উল্লেখ নাই, অনন্ত কালের স্যটি তন্বের 

বিষয় কোন শান্দ্রে আছে কি নাজানি না। তবে এই স্ষ্টি 
কথাটাই অসঙ্গত। এই জনস্ত বা মহা কাল 65777] 01006 

নিশ্চেষ্ট ভাবে চির দিন পড়িয়া আছে এবং তছুপরি অনন্ত 



£ পুত্রের প্রাতি উপদেশ । 

মহাকাশে কি এক মহাশক্তির প্রভাবে কত গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি; 

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া যাইতেছে । যাহা হউক এই অনস্তকাহ 
ও অসীম আকাশের বিষয় একবার নিবি চিত্তে চিন্তা করিবে 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দিবালোক আসিয়া পড়িবে 

কাকাদি পক্ষী ডাকিতে থাকিবে এমন সময়, তুমিও জীবদেহের 

দাস্তব ক্রিয়া! সমাপন করণাস্তর শুচি হইবে এবং পরিক্কৃত বনু 
পরিধান করিবে। পরিক্কৃত বস্ত্র বলিতে আমি মূল্যবান চাক, 

চিকাশালী বস্ত্রের কথা বলিতেছি না। যাহাকে আমাদের 

আচারামুসারে পরিচ্ছন্ন বলে সেইরূপ ধৌত বস্ত্র পরিধান 
করিবে । তৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা আবশ্যক । 

প্রাতগঃক্ষতা।--প্রাতঃসন্ধা। ও মধ্যাহু সন্ধ্যা প্রাতেই 

সমাপন করিবে । উহা! মধ্যাহ সন্ধ্যার কাল নহে, কিন্তু কি 

করিবে, উপযুক্ত সময়ে করিবার অবকাশ পাইবেনা 
তোমাকে দশটার মধ্যে আহারাদি সমাপন করিয়! বিষ্ভালয়ে 

যাইতে হইবে। অগত্যা একেবারে মধ্যাহ্ সন্ধ্যা বজ্ছন না 

করিয়া বরং সময়ের পুর্বে করা ভাল। একেবারে কোন 

সন্ধ্যা বাদ দেওয়। ভাল নহে। সন্ধ্যার ও তৎপরে পুজার জন্য 

যে সকল উপকরণ আবশ্যক তাহ] স্বয়ং সংগ্রহ করিবে । গঙ্গা 

1 নিকটস্থ নদী, অভাবে পুক্ষরিণী বাকৃূপ হইতে নিজে জল 
আনিবে। ফুল, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র প্রভৃতি যাহা যাহ দরকার 

স্বয়ং আহরণ করিবে । এই সকল একস্থানে পাইবে না, 

নান! স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। একটী কথা স্মরণ 
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রাখিবে, পর্য,বিত পুষ্প, বিস্বপত্র বা তুলসীপত্র এবং পূর্ব 
দিনের আহ্ৃত জল ব্যবহার করা অনুচিত। নিতান্ত ঠেকিয়া 
করিতে হয় তাহা আপদ্ধন্মরূপে মনে করিবে। কিন্তু তাহা 
না করাই শ্রেয়। ইহা! রীতিমত করিলে ইহকাল পরকালের 

মঙ্গল হইবে। এই পুজোপকরণ সংগ্রহ করিতে যে পথ ভ্রমণ 
হয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তাহাতে শরীর সুস্থ থাকে। 

পুর্বে আমাদের দেশে প্রাতে ভ্রমণের বাবস্থা ছিল না; এটা 

বিদেশী লোকের সংস্পর্শে আমরা শিখিয়াছি। ধর্মভাব 

কমিয়াছে, সন্ধাপুজ| বর্জন হইতেছে বলিয়াই দরকার হইয়াছে । 
অনেকে এইজপ ভ্রমণকে “'বুথাটন” বলেন। ইহা পাপজনক। 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ এইরূপ স্বাস্থ্যের জন্য প্রাভর্তরসণ 
জানিতেন না। তাহার! প্রাতে ভ্রমণ করিতেন না এমত মনে 

করিও না. খুবই বেড়াইতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যোল্নতি নহে 

সন্ধা পুজার উপকরণ আহরণ করা। বল দেখি শারীরিক 

স্বাস্থ্যোক্সতির জগ ঘুরিয়া বেড়ান এবং ভগবদর্চনার জন্ক পুষ্পাদি 

সংগ্রহ জন্য ভ্রমণ, দুইটি এক জিনিষ হইলেও কোন 
উদ্দেশ্যটি অধিকতর প্রশংসনীয় । আমাদের দেশে, আমাদের 

শান্দে কেবল শরীররক্ষার অঙ্ক কান প্রয়াস করিবার কোন 

ব্যবস্থা বা উপদেশ নাই। শরীর, ধর্ম সাধনের আছ্া কারণ 

হইলেও নিজের শরীর লইয়া আমাদের পূর্ববপুরুষগণ বিশেষ 
চিন্তিত ছিলেন না। শরীরি অর্থাৎ শরীরস্থ জাত্মার ভাবনাই 
তাহার! ভাবিতেন। আত্মার উন্নতিকল্পে চেষ্ট! করিতেন তাহাতে 
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শরীর আপনা হইতেই ভাল থাকিত। একটি উদাহরণ 
দিয়৷ বুঝাইতেছি ৷ মনে কর তুমি কোন লোকের সুখসাচ্ছন্দের 

জন্য বড়ই যত্ব কর, আস্তরিক চেষ্টা কর। তিনি কিসে 

ভাল থাইবেন, ভাল বন্ত্র পরিধান করিবেন, তাল স্থানে শয়ন 

করিবেন তদ্বিষয় অনুক্ষণ চেষ্টা কর, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আবাস- 

গৃহের কথ! কি তুমি ভাবিবে না? তিনি যে গৃহে বাস করেন 

তাহ! যদি বাসোপযোগী না থাকে তাহ] হইলে তাহার কষ্ট 

হইবে সুতরাং তাহার স্থানটি সর্বাগ্রে ভাল অবস্থায় 

রাখিবার জন্যই স্বতঃই তোমার চেষ্টা হইবে। বর্ধার পুব্রেই 
তোমার তাবনা, ছাদে কোথাও জল পড়ে কিনা, হিম পড়িবার 

পুর্ববেই তোমার চেষ্টা, দরজা জানাল! ঠিক আছে কিনা দেখা । 
ইহা যদি সত্য হয়, তাহ। হইলে শরীরস্থ আত্মার মঙ্গলকারী, 
মানব শরীরের কুশল সাধনে অবশ্যই যত্বু করিবে । স্ৃতরাং 

তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দরকার নাই। আত্মার কিসে 

প্রকৃত হিতসাধন হইবে তত্প্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিলেই 

টলিবে। 

এই পৃজোপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে আমার দুইটি মহাপুরুষের 
কথা স্মরণ হইতেছে, তাহা তোমার শিক্ষার জন্য সংক্ষেপভাবে 

বলা আবশ্টুক। একজন তোমার অপবর্গ প্রাপ্ত পিতামহদেব । 
তুমি যখন এক বশুসরের শিশু সেই সময় তিনি দেহত্যাগ 
করিয়াছেন, স্বতরাং সে দেবদেহের বিষয় তোমার স্মরণ থাকিবার 

কথা নয়। তাহার কোন কথা এখানে বলিবার স্থান নহে, উন 
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অপ্রাসঙ্গিক হইবে, সময় পাইলে স্থানাস্তরে বলিব। বলিবার 

অনেক কথা আছে, কারণ তিনি সাক্ষাত ম্জলময় দেবতা ছিলেন। 

এই লীলাক্ষেত্রে দেহধারণ করিয়া কত কি যে শিক্ষা 

দিয়া গিয়াছেন, তাহা ধারণ! করিবার আমাদের ক্ষমতা কোথায়? 
সে যাহা হউক যে সম্বন্ধে তাহার কথ। এখানে উল্লেখ করিলাম 

এক্ষণে তাহাই বলি। তিনি অনেক রাত্রি থাকিতে উঠিতেন, অতি 

প্রত্যুষে ফুলের সাজি হস্তে কত ধনী লোকের সুরক্ষিত, নির্ধনের 

অরক্ষিত পুষ্পোষ্ানে গিয়। ফুলপত্রাদি চয়নকরিতেন। কলিকাতায় 

অবস্থান কালে প্রথম কিছুদিন তাহার একটু অস্থবিধা বোধ 
হইয়াছিল, কিন্তু ভক্তের মনের কষ্ট ভগবানই বুঝেন, শীঘ্রই তাহার 
সে অন্থবিধার অপনোদন হইয়াছিল । এক দিন তাহার কোন 

বন্ধুর নিকট তিনি উক্ত অন্থবিধার কথা বলায় তাহার সেই বন্ধু 
কাশিমবাজারের স্বগীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর তদানীত্তন 
কলিকাতার কন্মাধ্যক্ষের নিকট বলিয়া মহারাণী মহাশয়ার 

কলিকাতাস্থ উদ্ভানে অবাধে পুষ্পাদি সংগ্রহের ন্থুযোগ করিয়া 
দিয়াছিলেন। তথায় গিয়! প্রতিদিন পিতৃদেৰ নানাবিধ পুষ্প 

ও বিল্বপত্রাদি প্রচুর আহরণ করিতেন । আবার'কখন কখন 

পিতৃদেবের পরম বধু সর্বদেশ-পুজিত মহামান্ত বিস্তাসাগর 
মহাশয়ের বাটাস্থ বাগান হইতে পুষ্প চয়ন করিতেন। ক্রমশঃ 

অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাহার পরিচয় হওয়ায় তাহার 

পুষ্পচয়ন-ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে 

তিনি প্রতাুবে কত ভ্রমণ করিয়া কত ফুল, বিষগঞ্জাদি 
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আনিতেন। কঠোর শীতের দিনে যখন অনেক লোক জু 

মোজায় পদদ্বয় আবৃত করিয়াও শীতে ব্লিই বোধ করেন, সেঃ 

সময় তিনি শুচ্ভপদে শিশিরসিক্ত ও ধুলিবালুক! সংলগ্ন চর 
যখন প্রচুর ফুলভার লইয়। গ্রহষ্ট মনে বাটী ফিরিতেন; তথ; 

কি মনে হইত? রাজমুকুটধারী নরপতি হইতে দীনহুঃখ 
পর্য্যস্ত সেই চরণরেণুর ভিখারী হইত । সে যাহা হউক ইহা 

তাহার শরীর ভাল থাকিত, মনও খুব প্রফুল্ল থাকিত 
অপর যে মহাত্মার কথ। বলিতেছিলাম, তিনি আমার স্বর্গগত 

পিসা মহাশয় ৬কালীকুমার বাচস্পতি। ইনি চিরদিন কাশী- 

ধামে বাস করিতেন। ৬বিশ্বেশ্বরের সংসর্গে থাকিয়া, কম্মফকে 

চরিত্রবলে ইনিও জীয়স্তেই শিবত্বলাত করিয়াছিলেন। ইনি 

প্রায় ৯৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাহার সৃত্যুর পূর্বে 
বোধ হয় এক বতসর কাল মাত্র শয্যাগত হন। শয্যাগত 

হইবার পুরে চিরদিনই তান পুজার অন্য মাঠ হইতে কুশ, 
উদ্ভান হইতে পুষ্প, বিল্বপত্রাদি এবং গঙ্গ। হইতে স্বহস্তে জল 
আনিতেন। যখন ৯০।৯৫ বৎসরের বৃদ্ধ হাতে ঝুলাইয়। ঘড়া 
করিয়া গঙ্গ! হইতে জল আনিতেন তখন তাহ দেখিয়া সকলেই 
বিশ্মিত হইতেন । শুধু তাহাই নহে, পুজোপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে 

ই্ার এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, তাহার ইষ্টদেবের ভোগ্য 
আহার বন্ত্ব প্রস্ততও তিনি স্বয়ং করিতেন। এইরূপে 

প্রভৃত পরিশ্রম করিয়া স্বধন্ম পালনের ফল হহয়াছিল 

তাছার দীর্ঘজীবন এবং নীরোগ শরীর । তিনি প্রাতে ও 
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সন্ধ্যার সময় জমণ করিতেন বটে কিন্তু সেট। শরীরের জন্ক নছে, 

তাহা পৃজোপকরণ সংগ্রহ জন্ট। ধন্য তাহাদের ধর্মানিষ্ঠা, 
ধন্য তাহাদের কর্ম ও চেষ্টা। সেইরূপ সর্বদা চেষ্টা করিবে, 

তাহ। হইলে দীর্ঘজীবী হইবে এবং শরীর নীরোগ হইবে। 

কথ। প্রসঙ্গে অপর এক কথা ঠিক প্রাসঙ্গিক ন। হইলেও 

সংশ্লিষ্ট বিবেচনায় বলিতেছি। কেবল স্বাস্থ্যোক্সতির চেষ্টায়, 

শরীর ভাল রাখিবার জন্য যেরূপ প্রাতে জরমণ করিবার কথা 

বলিলাম তদনুরূপ আর একটা বাবহার আজকাল খুবই প্রবল 

হইয়া উঠিয়াছে, উহ্হা বায়ু সেবন জন্য স্থান পরিধর্তন। 

আমরা সকলেই ক্র দাস। জপাদি সতকন্মের কথা 

বলিতেছি না। আমরা কেহবা উদরায়ের জন্য কেহবা 

বিলাসিতার দায়ে পড়িয়া প্রচুর অর্থসংগ্রছের জন্য প্রতিনিয়ত 

কর্থস্থলে, সরে বা পল্লীগ্রামে বাস করি । কেহ 'কন্ত একন্থানে 

চিরদিন থাকিতে স্বখবোধ করেন না । না করিবার কথ! বটে। 

একস্থানে, দেই একরূপ পথঘাট, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নরনারী, 

খাস, পেয়, আচার ব্যবহার কতদিন ভাল লাগিবে ? তাহাতে মন 

ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং শরীরও অনুস্থ ্ গয়। এটা আজ 

বলিয়া নয়, চিরদিনই হইতেছে। পূর্ধেও লোক এক'হানে 

চিরদিন থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন, এখনও করেন। নিতাস্ত 

যোগী ন। হইলে এক স্থানে চিরদিন ভাল লাগিবে কেন? 

এই জগ্যই বোধ হয় “স্থাণু” কথাটার ছ্ধযর্থ হইয়াছে । বিনি 

_ যোগীপ্রেষ্ঠ, তিনিই কেবল একন্থানে চিরদিন থাকিতে পারেন। 
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কিন্ত সাধারণ লোকের পক্ষে তাহ! কষ্টকর. সেই অন্য পুর্র্বকাল 
হইতে তাহার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই ব্যবহার রকম- 
ফের হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে আমার বস্তবা বিষয়। পূর্ণে- 
তীর্ঘদর্শন বলিয়া একট! সৎকর্মের অনুষ্ঠান ছিল। তীর্থস্থান 
গুলি সকলই খুব স্বাস্থ্যকর স্থান । কিন্তু স্বাস্থ্যের চেষ্টায় কেহ 
তীর্থ যাইতেন না, তাহারা যাইতেন ধর্মকন্মের জন্য । 
সেকালে যখন রেল ট্রিমার ছিল না, ধাহার! যানবাহন সংগ্রহ 
করিতে পারিতেন তাহাদের সংখ্যা খুব কম ছিল. অধিকাংশ 
লোকেই পদত্রজে বহুদূরে স্থিত ভারতের নানা স্থানে তীর্থে 
যাইতেন | কোথায় চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ, আর কোথায় সমুভ্রকূলস্থ 
দ্বারকাপুরী, কোথায় সেই হিমাচল-শিখরস্থ বদরিকাশ্রম আর 
কোথায় সেই ভারত মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বেষ্টিত রামেশ্বর ? 
এই সকল স্বদুরস্থ স্থান সমূহে অবলীলাক্রমে সকলে যাইতেন, 
যাইয়। আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, পুণ্য সঞ্চয় করিতেন, 
দৈহিক স্থুখসাচ্ছন্দ অবহেলা করিয়া আত্মার যাহাতে তৃপ্তি হয় 

তাহাই করিতেন; ইহকাল ভুলিয়া পরকালের ভাবনা 
তাবিতেন। তীর্থবাসের আবার অনেকগুলি নিয়ম ছিল। 
সংঘতভাবে, ধন্্চর্চায় সময় অতিবাহিত করিতে হইত; 
আদ্ধতর্পণ, পুজা-অর্চনা, জপহোমাদিতে তথায় কালাতিপাত 
করিতে হইত। এই সকল তীর্ঘস্থানে অনেক সাধু সম্গ্যাসী বাস 

করিতেন, এখনও যে কোথাও করেন না তাহা নহে । তীর্থে 

বাইলে এই সকল মহাপুরুষগণকে দর্শন করা, তাহাদের উপদেশ 
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গ্রহণ করা, কর্তব্যকন্মী বলিয়া বিবেচিত হইত। তীর্থে যাইয়! 

অস্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করিতেন, তাহাতে গথশ্রম দূর হইত, 

শরীর সুস্থ হইত, দুশ্চিন্তা স্থানে ধর্মচিন্তা আসিয়া! মনকে 

প্রফৃল্প করিত, আত্মা! তৃপ্তিলাভ করিত। এই সকল ছাড়া ইহা, 

একটি বড় সামাজিকত। শিক্ষারও উপায় ছিল। যে কোন তীর্ঘে 

যাইলে দেখিবে, ভারতের কত শত নরনারী আদিয়া সমবেত । 

বঙ্গের পুর্ব প্রাস্ত সীমাস্থ লোক, উত্তর পশ্চিমের অধিবাসী, 

পাণ্তাবী, মহারাত্তী, দ্রাবিড়ী, গুডদেশবাসী, সকল স্থানের নান। 

প্রকার লোক এক উদ্দেশ্যে এক স্থানে সমবেত। সকলেই 

সকলকে তক্তি বিনজ্নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বল দেখি 

এমন সার্বজনিক মহাসভা। (০০187৫১১) অন্ত স্থানে হইতে 

পারে' কি? যদি বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুমণ্ডলীর একত্র 

সমাবেশ দেখিতে চাও, ভীর্থে যাইবে । সকলের সহিত মিশিলে 

সকলের মনের ভাব, সামাজিক আচার ব্যবহার বিষ্া বুদ্ধির 

পরিচয়াদি পাইলে তোমারও অভিজ্ঞতা বাড়িয়া যাইবে, হ্যদয় 

প্রসারিত হইবে, প্রাদেশিক ভাব দূর হইবে। তাহা হইলে 

মহারান্রীকে দেখিয়া ভয় করিবে ন।, উদ্রদেশবাসীকে উড়িয়া 

বলিয়৷ দ্বপা করিবে না, পুর্বব-বঙ্গবাসীকে বাজাল বলিয়া বাজ 

করিবে না, এবং উত্তর-পশ্চিমের লোককে খোট। বলিয়া 

অভিহিত করিয়া নিজের মনের ক্ষু্রতা প্রকাশ করিতে হইবে 

না । মনে হইবে জামর! সকলেই এক । এত প্রকার উপকার 

_ সাধক তীর যাত্রার স্থানে আজকাল ঘটিয়াছে কি? একেবারে 
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ধর্্মকণ্্মিবিহীন সমাজ হইতে দূরস্থিত প্রান্তর বা জঙ্গলমধ্যে 
অবস্থান । &যেখানে গিয়৷ কেবল শারীরিক স্থাচ্ছ্যন্দ চেষ্টা, তাহা 

বৈধ উপায়েও বটে, অবৈধ উপায়েও বটে। সমাজের ভয়ে যে 

সকল আচার বাটিতে সর্বদা ঘটিয়।! উঠে না, এই সকল নিভৃত 

স্থানে গিয়া কেহ কেহ তাহাই করিয়া থাকেন। কোন 

সামাজিক শিক্ষা হয় না, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ হয় না। এ সকল 

ভাল আচার নহে; ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। 

বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। 
পুষ্পাদি চয়ন করিয়া আসিয়া, পদ ধৌত করিয়া পুজা গুহে 

প্রবেশ করিবে এবং পুজার অপর যে কিছু আয়োজন করিতে 

হয় নিজেই করিয়া লইবে । অর্থাৎ চন্দনপেশন, নৈবেষ্ক 

প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কার্য্যও নিজেই করিয়া লইবে। তশুপরে 

পৃর্ধরবেই বলিয়াছি প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্বসন্ধ্যা করিবে। 
তদনস্তর পুজা। তোমার এখনও দীক্ষা হয় নাই, দীক্ষা 
হইলে পর গুরুপদেশ মত পুজা করিবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের 
যাহা অবশ্য কর্তব্য তাহাই করিবে, শিবপুজা ও বিষুঃপৃজা 

করিবে, পুজার আড়ম্বর করিবে না, সামান্তভাবে ভক্তির 

সহিত শিব ও বিষুতর পুজা করিবে। সাধারণ কথা মনে 

রাখিবে, ভক্তের ভগবান। ভক্তির ম্যায় পূজার উপকরণ আর 

ফিছুই নাই। আর শিবের প্রণাম মন্ত্রের একটী সার কথা৷ 
স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তাহাই প্রকৃত কথা; “নিবেদয়ামি- 

, চাত্বানং৮ বলিয়া যখন প্রণাম করিবে, তখন প্রকৃত পক্ষেই 



সেই দেবাদিদেব মঙ্গলময় ভগবানে আত্মসমপ্ণ করিবে। 
পূর্ধ্বেই বলিয়াছি পুজায় আড়্বর করিবে না, যত সংক্ষেপে হয় 

শ্ছয়সারিবে । স্তব স্ত্রোত্রাদির বাছুল্যে অনেক সময়ক্ষেপ করা 

তোমার এক্ষণে উচিত নয়। এ সম্বন্ধে একটা কথা তোমার 
মনে আছে কিনা জানি না। একবার পুজার অবকাশে তুমি 
ভু আমি ৬ কাশীধামে ৬দুর্গাবাড়ীর দক্ষিণে শঙ্কটমোচনের 

নিকট আমার পরম স্সেহাস্প্ৰ শ্রীযুক্ত মনোমোহন দত্তের 
বাগানবাটাতে বাস করিয়াছিলাম। সে সময় উক্ত বাগানের 

নিকটস্থ আর একটা বাগানে একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। 

ব্রহ্মচারী বাঙ্গালীর ছেলে. কিন্তু বকূদিন সংসার ত্যাগ করিয়। 
তখন হিন্দুস্থানী হইয়া! গিয়াছেন। আমাদের প্রতি শ্নেহ- 

পরবশ হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট আসিতেন। 

তাহার সহিত অনেক সময়ে অনেক ভাল কথা হইত । তাহার 
মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়টা মাত্র বলিতেছি। একদিন 

তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, “আপনি দেবকার্যয প্রতাহ কি 

করেন ৮” তাহাতে তিনি যে উত্তর দেন, তাহা স্মরণযোগ্য । 

তিনি বলেন, “আমি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা, শিবপুজা ও বিষুঃপুজা 

বাতীত অপর কিছুই করি ন1।” এমন কফি সময়াভাবে 
তাহার প্রত্যহ গঙ্গান্নান ও দেবদর্শনও ঘটিয়া উঠিত না। 

তিনি তখন দর্শনশান্ত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন । ভগবান 

বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সদগুরু লাভ করিয়াছেন, এবং তাহার নিকট 
বড়দর্শন অধায়ন করিতেছেন । অপরের দয়ায় উপজীবিক! 
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চলিতেছে, তিনি অনন্যকণ্মী হইয়া! কেবল অধ্যয়ন করিতেছেন । 

তিনি বলিলেন “এক্ষণে দর্শনশান্জ্র আয়ত্বাধীন করাই তাহার 

লক্ষ, বিষ্ভাত্যাসই তাহার তপস্যা ৮ আমি বলি “তোমারও, 

এখন তাহাই । বিস্তাত্যাসই তোমার তপস্তা' নিতাস্ত ব্রাহ্মণ 

রক্ষার জন্য যাহ! দরকার, তাহ ব্যতীত আর কিছুতেই মনো- 
মিবেশ করিবে না, করিলে উপকার না হইয়া অপকা্ঈী 

হইবারই সম্ভাবনা 1” বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ ধন্মপ্রচারক ও 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য চৈতম্যাদেব৪ শিক্ষা শেষ না করিয়া ধশ্দকন্মে 

মনোনিবেশ করেন নাই। 
স্ালপীন্ড্যাস-এই রূপে প্রীতঃকৃত্য সমাপনস্তর 

পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দিবে; কিন্তু নিজের পড়াশুনা 

করিবার পুষে তোমার কনিষ্ঠ সহোদরের লেখাপড়ার দিকে 

দৃষ্টি করিবে। যদিও আমি তাহার লেখাপড়৷ দেখিতেছি এবং 
যাহাতে তাহার পড়াশুন। ভাল করিয়! হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী 

আছি, কিন্তু এ কথ! তোমার সর্বদা মনে রাখা চাই যে, তাহার 

লেখাপড়া যাহাতে ভালরূপে হয় তাহার তত্বাধান কর! 
এবং তাহার প্রয়োজনানুসারে তাহাকে সাহায্য করা 
তোমারও কর্তব্য। ইহাতে তাহার পড়াশুনা ভাল হইবে 
এবং ইহার আর একটা_-অবাস্তর সকল আছে। ইহাতে 

সৌভ্ভাত্র যেন আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এ সম্বন্ধে একটী বিষয় 

তোমাকে সাবধান করিয়। দিতেছি। যদি তোমার কনিষ্ঠ 
তোমার শিক্ষার অর্থগ্রহণ শীঘ্র করিতে ন! পারে, তাহা হইলে, 
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তুমি তাহার উপর রাগ করিবে না, বা কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ 

করিবে না। তাহাকে শাসন করিতে নিষেধ করি না, তবে 

শাসন যেন এমত না হয় যে, ভবিষ্াতে সে তোমার নিকট 

পড়িতে বা শিক্ষার জন্য যাইতে সক্কোচ বোধ করে। বিস্ভাত্যাস 

পক্ষে ইহা অপেক্ষা ক্ষতিকর আর কিছুই নাই। তাহাকে 
নিঃসক্কোচে ও অবাধে তোমার নিকট পড়া বলিয়া লইতে দিবার 

স্বযোগ দেওয়। চাই তবে তোমারও পড়াশুনা আছে, 

স্থতরাং একট! সময় নির্দিষ্ট করিয়। দিবে, ঠিক সেই সময়ে 

তোমার নিকট শিক্ষ। লাভ করিবে। যদি তাহার শিক্ষা 

সম্বদ্ধে কোন প্রকার ক্রুটি বা অভাব বোধ কর তাহা! আমাকে 
জানাইবে। ৩ৎপরে তুমি যতক্ষণ সময় পাও, নিজের লেখাপড়া 

করিবে। কতক্ষণ কোন বিষয় পড়িবে বা কি ভাবে পড়িবে, 
তাহা এখন আর তোমাকে বলিয়া দেওয়া নিশ্রয়োজন। 

বিশ্ববিস্ভালয়ের নিয়মাধীনে লেখাপড়া করিতে হইবে। যে 

কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা দিবার জঙ্য প্রস্তুত হইতেছ, সকল বিষয়ের 

আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনায় সময়ক্ষেপ করিবে । তবে একটা 

কথা মনে রাখিবে, যাহা আর্জ করিতে পার, কাল করিবে 

বলিয়া! রাখিয়। দিবে না। যখন যাহা পড়িবে, তাহাতে সম্পু- 

রূপে মনোনিবেশ করিবে । যখন দেখিবে কোন বিষয় 

অধ্যয়ন করিতেছু, অথচ তাহাতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ হইতেডে 

না, তখন তাহা অধ্যয়ন হইতে ক্ষান্ত হইবে। 

আহাক্- পড়াশুনা শেষ করিয়া আহার করিবে। 
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কোনরূপ দুশ্চিন্তা না করিয়া স্ফ,ির সহিত আহার করিতে 
যাইবে । * আহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। 
তাড়াতাড়ি আহার করিবে না, আস্তে আস্তে চর্বণ করিয়া 

খাইবে। আস্তে আন্তে খাইলে ক্ষুধার পরিমাণের সহিত 

সামগ্রস্য হইতেছে কি না তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে এবং তাহা 
হইলে যখনই খাদ ভাল লাগিবে না মনে করিবে অমনই 

আহার বন্ধ করিবে । তদভাবে উদরাময় হইবার সম্তাবন] । 

কি খাইবে, কি না খাইবে সে ভাবন। তোমার জননীর, তোমার 

সে বিষয়ে কোন চিন্ত। করিতে হইবে না। তিনি যাহা দিবেন 
তাহাই আহার করিবে । আহার সম্বন্ধে একটী মোটা কথা 

আছে, “কেহ কেহ আহারের জন্য জীবন ধারণ করেন, অপর 

কেহ জীবন ধারণ জন্য আহার করেন।” বলা বাহুল্য 

প্রথমোক্ত লোককে সকলে ত্বণা করেন। এই সকল উদর- 

_ পরায়ণ চিরদিনই সকলের নিকট ঘৃণিত। সমাজে ঘৃণিত, 

পরিবার মধ্যে কেহ কিছু বলুন বা না বলুন, দ্বণিত। আহার 

জহা-ধন্ম। ইহা পশুদের সহিত আমাদের সাধারণ কম্ম। 

তাহারা সমস্ত দিন আহারাম্বেষণ করে । মানুষ পশু অপেক্ষা 

শ্রেন্ঠট কিসে? পণুরা যাহা! করে, মানুষ তাহা যতদূর না 

করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিবে। তাহার সাফল্যের নামই 

.মনুষ্যত্বৎ আর তাহা! হইতে যতদূরে থাকিবে, তাহা করিতে 
গজল 

* আমার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু শিক্ষা কার্যে সুদক্ষ ৬বিশ্েশ্বব মিত্র মঠাশয় 
এই কথাটী লিখিতে বপিয়! দিয়া ছিলেন । 
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যতটা অকৃতকার্ধ্য হইবে ততটাই পশুত্ব। জীবন ধারণ করা 
আবশ্বক এবং তজ্জগ্ত যতটুকু আহার না হইলে চলিবে ন৷ 
ততটুকু মাত্র আহার করা চাই; আহার্ধা বন্ত অস্বাস্থাকর না 
হইলেই হইল। স্তুমিষ্ট আহার্ধ্য ,জিনিস খাইয়া নুখবোধ 
করিবার চেষ্টা করা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে । ভাল জিনিষ 

অবশ্য সকলেরই তাল লাগিবে, তোমারও তাল লাগিবে, 

তাহা খাইতে নিষেধ করি না। তবে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে 
না, আকাম্মা করিবে না। তাহার জন্য স্পৃহা থাকিবে না, 
লালস| থাকিবে না। অযাচিত ভাবে সন্মখে উপস্থিত হইলে 
অবশ্য তাগ করিবে না। এই জিনিসটা খাইতে ভালবাস, 

এই জিনিসটা না হইলে আহার হয় না, অথব! এই জিনিসটা 
খাইতে পার না, বা চাহ না, এরূপ কথা লজ্জার বিষয়। যাহা 

কেহ খাইতে পারে তাহাই তোমার আহাধ্য; তবে পানাহার 
সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য, দেশাচার, লোকাচার, পারিবারিক আচার 

মানিয়। চলিবে । খাইতে বসিয়া বিচার করিবে না। শাস্ত্রে 

যাহা নিষিদ্ধ অথবা! আপ কালে বা নাচারে পড়িয়া খাঠুবার 
বিধি আছে, তাহা বর্জন করিবে । এমন অনেক জিনিস আছে 

যাহ! শাস্ত্রে নিষেধ নাই, অথচ দেশাচার বা লোকাচার অনুসারে 
আহারে নিরিদ্ধ, এরূপ বস্তু কদাচ থাইবে না । আবার অনেক 
পরিবারে অনেক বস্তর ব্যবহার নিষিদ্ধ আছে। বাটার 

গৃহিণীরা'এ বিষয়ের শান্ত্ক্্রী। তাহাদের কথ। মান্য করিয়া 
চলিবে, তাহাদের নিষেধ বাক্য অবশ্য প্রতিপাল্য । মোট 

২ 
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কথা পানাহার সম্বন্ধে যে কেহ যাহা কিছু নিষেধ করেন, তাহা 

ত্যাগ করিবে। তাহা ব্যতীত যে যাহ দেন, তাহাই গ্রাহ। 

একত্র খাইতে বসিয়া একত্র ভোজন শেষ করিবে। ভোজনে 

হয়ত একজনের কিছু বেশী.বিলম্ব হয়, তাহাকে ত্যাগ করিয়! 
উঠ! উচিত নয়। যদি তোমার বিশেষ তাড়াতাড়ি থাকে, পৃথক 

স্থানে আহার করিতে বসিবে। কিন্তু ভাই ভগিনীরা সকলে 

একত্র ভোজনে বদা বড় ভাল; যতটা পার তাহা করিবার 

চেষ্টা করিবে। খাইতে বসিয়া কোন জিনিস ভাল লাগিল 

বলিয়। আনন্দ প্রকাশ করা পেটুকের লক্ষণ, অথবা কোন 

জিনিস খারাপ হইয়াছে বলিয়! বিরক্তি বা অসস্তোষ প্রকাশ 

করাও পেটুকের অপর লক্ষণ। কোন ব্যঞ্রন ভাল পাক 

হইয়াছে কি কোন শ্াহার্য) তোমার খুব ভাল লাগিয়াছে বলিয়া 

আর তাহা চাহিবে না, বা এমত ভাব প্রকাশ করিবে না যে, 

সেই বস্তু আর একটু পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও। আহারে সংযম 

শিক্ষণ সর্বাগ্রে কর্তব্য । সংসারে অনেক বিষয়ে সংযম শিক্ষা 

হইবে। তন্মধ্যে আহারে সংযম শিক্ষা প্রধান। 

আহারের পরিমাণও ঠিক রাখিবে। কোন দিন কম, কোন 

দিন বেশী খাইবে না। একত্র খাইতে বসিয়া কাহারও সহিত 

প্রতিত্বদ্ঘিতা করিয়া কখনও বেশী খাইবে না, অথবা অপরিচিত 
লোকের সাক্ষাতে কখনও লজ্জ! করিয়া কম খাইবে না। 

আহারের পরিমাণ খুব বেনী হইলেই যে লোক দীর্ঘজীবী হয 
তাহা কখন মনে করিবে না।, পরিমাণ অভ্যাস সাপেক্ষ, 
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ইহার বিশেষ কৌন নিয়ম বা বিধি নাই। একজনের যাহা 
প্রচুর, অপরের হয়ত তাহা কিছুই নয়। স্বৃতরাং তাহার একটা 
বাধাবাধি নিয়ম কিছুই করা যাইতে পারে না। আহার করা 
এটা ভোগ বা আমোদের বিষয়, কখন মনে করিবে না। 
ইহা জীবন রক্ষার জন্য একটা কর্তব্য পালন মাত্র। এই 
ধারণায় কাধ্য করিবে। তাহা হইলে বুঝিবে যে ইহাতে মনের 
সখ বা ইহার অভাবে মনের দুঃখ কিছুই নাই। 

প্রসজক্রমে আহার দম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়! রাখি। 

তোমাকে সমাজ মধ্যে বাপ করিতে হইতেছে । অনেক সমজ্ধে 
অপরের গৃহে আহার করিতে বাধা হইবে; কিন্তু সেখানে 
একটু নিয়ম শিথিল করিতে হইবে, নিতান্ত যাহা ধর্্ানুসারে 
নিষিদ্ধ, তাহা ছাড়। অপর কোন জিনিস ত্যাগ করিবে ন।। 

ভাল না লাগে খাইবে না, কিন্তু তাহাতে তোমার আপত্বি 
আছে, এ কথা ভ্রমক্রমেও জানিতে দিবে না। গৃহস্বামী 
যাহা কিছু আয়োজন করিয়! দিবেন, তাহাই হষ্টচিত্তে গ্রহণ 
করিবে । দুষ্পাচ্যাহার অল্ল মাত্রায় আহার করিবে । সমাজে 

বাস করিতে অনেক অনভ্যন্ত ব্যবহার সহা করিতে হইবে। 

ইহা। তাহার মধ্যে একটা । কোন জিনিস খাও না, বা খাইতে 

পার বলিয়া, কখনও বাহাছুরি করিও না। এটা! নিতান্ত 

বালকত্ব। একটা গল্প বলি। একজন অত্যন্ত গরম আহার 

করিতে পারেন বলিয়া এক স্থানে বাহাছুরি করিতেছিলেন, সেই 
হানে কোন কার্য্যোপলক্ষে লোকজন খাওয়ান হইবে, কচুরি 

1 - 
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ভাঙ্গা হইতেছিল। একজন উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আ 
তুমি যে বড় বাহাদুরি করিতেছ, এঁ যে কচুরি ভাজা হইতে! 
খোলা হইতে তোলা মাত্র খাইতে পার? তাহাতে সে ব্য 

পাগলের মত রাজি হইল. এবং অগ্রসর হইয়া খোল। হই। 
তৎক্ষণাত্ উত্তোলিত একখণ্ড কচুরি লইয়া যেমন কামড় মারি 
অমনি কচুরি-মধাস্থ উত্তপ্ত ঘ্ৃত তাহার মুখবিবর দ 

করিয়া ফেলিল। ফলে তিনি বাহাদুরি দেখাইতে গিয়। প্র 

সপ্তাহ কাল কষ্ট পাইয়া অনেক কষ্টে ও চিকিৎসায় আরো' 

লাভ করিলেন। এরূপ পাগলামির গল্প অনেক আছে 
এরূপ বাহাদুরি যাহার করে, তাহারা নিতাস্ত পাগল। অপ 

কথা যাহা বলিলাম. কোন জিনিষ খাও না বলিয়া স্পর্দ 

করিবে না। অনেক লোক মৎস্য মাংস খান এবং অনেে 

খান না। খান না বলিয়া তাহাদের বাহাদুরি কিছুই নাই 
গবাদি পশুরাও মত্স্য মাংস খায় না। তাহাতে তাহাদে; 

বাহাছ্বরি কি? তাগে বাহাদুরি করা উচিত নয়। তাহাতে 

এক দিকে যেমন বস্তুগত তাগ করিলে, তেমনি অপর দিকে 

মানসিক দৌর্বল্যও দেখাইয়া নিজের মনুষ্যত্বের অভাবের 
পরিচয় দিলে। এক্ূপ বিপরীত ব্যবহার সদাচার বহিভূতি। 

খান্ভাখাস্য সম্বন্ধে অপর এক কথা বলিয়াছি--অস্থাস্থ্যকর জিনিষ 
খাইবে না। কোনটি স্বাস্থাকর আর কোনটি নহে, ইহা 
আমাদের পক্ষে জানা কঠিন নয়। যাহারা শাস্ত্রশাসন মানে; 
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করা সহজ কথা | আমাদের দেশীয় লোকে সাধারণতঃ যাহা! 
অস্বাস্থ্যকর বলেন, বা যাহ। তোমার অজ্যাসানুসারে গ্রহণ করিতে 
কষ্ট হয় তাহা ন! খাওয়াই ভাল । এমন অনেক জিনিস আছে, 
যাহ! এক জনের কাছে স্ুখাচ্ঠ, কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা ত্যজ্য। 
ৃষটাস্তম্বরূপ দুই একটা জিনিষের উল্লেখ করিতেছি । ইংরাজের! 

অয়েষ্টার বলিয়া এক প্রকার শহ্বক, পনীর প্রভৃতি কয়েকটা 
জিনিষ বড় স্বখসেব্য বলিয়া ব্যধহার করন, কিন্তু অনভ্যস্থ 

লোকের নিকট এই সকল বস্তুর গন্ধ অতি পৃতিগন্ধ বলিয়া! মনে 
হয়। পরের কথা কেন আমাদের দেশেরই উত্তর পূর্ব 
অঞ্চলের অনেক ভদ্রপরিবার মধ্যে শু মতস্যের খুব ব্যবহার 

আছে, কিন্তু উহ! আমাদের কাছে কিরূপ দুরগন্ধময় বোধ হয়? 
আমাদেরই ভিতর হিঙ. এর গন্ধ, পৃতিনাশাকের গন্ধ কেহ কেহ 
স্বগন্ধ মনে করেন, আবার কেহ কেহ সে গন্ধসহা করিতে 
পারেন না। স্বতরাং গন্ধ দ্বার কোন্ বস্ত অস্বাস্থ্যকর কোন্ 

বন্ত স্বাস্থ্যকর, তাহা বুঝা কঠিন। পর্যয্ধিত বস্ত্র মাত্রেই 

পরিত্যজ্য। বাসিপক অন্ন, ব্যগ্তন আহার করিবে না। তাহা 
যে একেবারে সকল সময় অস্বাস্থ্যকর তাহ! বলি না।' পাকাল- 

ভোগ খাইয়া উড়িস্যার কত শত লোক বীচিয়৷ আছে। আর 

জিনিস পচিলেই যদি অস্বাস্থাকর হইত, তাহা হইলে পচা 
“মংস্থাপ্রিয় চীন ও ব্রহ্মবাসীগণকে আর কেহ দেখিতে পাইতেন 

না। ন্তরাং বিচার করিয়া স্বাস্থ্যকর কি, আর অস্বাস্থ্যকর কি, 
তাহা জানা কঠিন। আবার এমন অনেক বন্ত দাছে, যাহারা 



২২ পুত্রের প্রতি উপদেশ। 

স্বতন্ত্রভাবে বড় ভাল জিনিস, উপাদেয়ও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে; 

কিন্ত সংযোগে বিষময় ফল প্রসব করে। এই সকল বিষযোগ 
কিসে কিসে হয় জানা আবশ্যক। ইহ! কবিরাজী স্তুশ্রুতাদি 

গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দেশীয় ভাবে 

চালিত পরিবার মধ্যে অনেকেই অনেকটা অবগত আছেন । 

“মধুসপাঁ” একটা প্রবাদ বাক্যের গ্যায় সকলেই জানেন। 
দুইটিই অম্ৃতবৎ উত্তম পদার্থ অথচ উভয়ের যোগে দারুণ বিষ 
উৎপন্ন হয়। দুগ্ধের সহিত লবণ সংযোগ, কুলের সহিত মিষ্ট, 
তাত পাত্রে ছুপ্ধ' কাংসপাত্রে নারিকেল জল, ইত্যাদি অনেক 

অনেক অনিষ্টকর যোগের কথ! অনেক স্ত্রীলোকও জানেন। 

এ সকল নিষেধ বাক্য যাহার নিকট শুনিবে অগ্রাহ্া করিবে না। 

অবিশ্বাস করিয়া ব্যবহার পুর্বক তাহার বিষময় ফল ভোগ 
করার আশঙ্কা! অপেক্ষা বিশ্বাস করিয়া ব্যবহার না করিয়া 

নির্ভাবনায় থাকা ভাল নয় কি? | 

এখন সর্বদাই খান্ভবিষ নামক (171011810 ) এক প্রকার 

ভয়ানক বিষের কথা শুনা যায়। খাগের সহিত এই বিষ 
উদরস্থ করিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল 

জিনিষের যোগের ফল জানা নাই, তাহার যোগসাধন করিয়া 

অনেক সময় এইরূপ ফল ঘটিয়া থাকে । তাই বলিতেছিলাম, 
পরিচিত বিষযোগ ত্যাগ করিবে এবং অপরিচিত বিষযোগও 

পরিত্যাগ করিবে। এ বিষয়ে পূর্বে ধাহা বলিয়াছি, শান্তর 
শাসন, লোকাচার ও দেশাচার মানিয়া চলিলেই স্বর্খী হইবে। 
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আহার জন্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, এই খানে 

তাহা বলা ভাল। যেখানে সেখানে খাইবে না। অনেকে 

মনে করেন একত্র ভোজন না করিলে বন্ধুত্ব গাঢ় হয় 

না। ভালবাসাটা ভাসা ভাসা থাকিয়! যায়। ইহা! বড় ভুল 
কথা। আনার অনেকগুলি খৃষিয়ান ও মুসলমান বন্ধু আছেন। 

তাহাদের সহিত আমার বন্ধুত্ব যেরূপ বহুদিন ব্যাপী ও হাদয় 

স্পর্শা, এরূপ স্বধধ্মীর ভিতরও বড় কম। তীহারাও জানেন 

আমিও জানি যে, একত্র ভোজনক্রিয়া হইবার নহে। উহা 

একটা অসাধ্য বস্তার মধ্যে পরিগণিত, স্তৃতরাং তাহারাও তজ্জন্য 

দুঃখিত হন না, আমিও কখন কষ্ট বোধ করি না। ভিননধন্মীর 

সহিত যেমন একত্র আহার নিষিদ্ধ, ভিন্নজাতীয় ও ভ্রষ্টাচারী 

লোকের সহিত আহারও তত্রপ ধর্মশান্জ্রে নিষিদ্ধ। এ সকল, 

নিষেধ মানিতে হইবে । যদিই কোন ক্ষেত্রে তাহাতে বন্ধুত্বের 

হানি হয়, ধর্্মহানি অপেক্ষা সে বন্ধুত্ব হানি কিছু বেশী নয়, 

তাহ! অকাতরে ত্যাগ করিবে । আমাদের একট প্রবাদ বাক্য 

আছে 'ুর্জনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশত্যাগ 

করিবে; এবং আত্মার যেখানে অনিষ্টাশঙ্কা আছে সে অবস্থায় 

পৃথিবী ত্যাগ করিবে।” আমাদের খাচ্াখাের উপর ধর্নির্ভর 

করে এবং ধন আত্মার উন্নতিমূলক। আমাদের ধর্মের এই 

সকল সুত্র বেশ মনে রা আমাদের কোন কোন 

ধ্শান্ত্ের নির্দেশ যে, আমরা যাহা আহার করি, উহা! 

আমাদের দেহাতাত্তরস্থিত আত্মার তর সাধন মাজ। ইহা 
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পরম জ্তানের কথা; বয়োবৃদ্ধি সহকারে বুদ্ধিস্ফপ্তি হইলে, 
এ সকল কথা বুঝিত্বে পারিবে । আহার সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলা হইল, এখন এই পর্য্যস্তই ভাল। 

তাচ্িমন্ন- আহারের পর উত্তমরূপে পরিষ্কত জলে 
আচমন করিবে। আচমন অর্থে কেবল হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন 
নহে। মুখ ত ভাল করিয়৷ পরিষ্কার করিতেই হইবে তথুসঙ্গে 

ছুই হস্ত এবং পদঘ্য়ও ধৌত করা কর্তব্য। প্রয়োজন বোধ 

করিলে দস্তকাষ্ঠ অর্থাৎ খড়িক। ব্যবহার করিবে। হস্ত পদ 
ও মুখ, প্রক্ষালনাস্তর শুক্ষ বস্ত্র মুছিয়া ফেলিবে। পরিধেয় 
বন্ত্রে হাত মুখ মুছা ভাল নয়; বন্ত্রান্তরে তাহা 
কর! কর্তব্য । 

মু-খশুদ্ি_ আহারাস্তে এ দেশে মুখশুদ্ধি গ্রহণের 

নিয়ম আছে। ইহা ভারতের সর্ধত্র আছে কি না জানি না; 

কিন্তু এ রীতি আমাদের প্রদেশে বছদিবসাবধি প্রচলিত আছে। 
এমন কি দেবতা ও পিতলোকদিগকেও তামুল দিবার ব্যবস্থা 
আছে। তাম্বল ব্যবহারের অনেক উপকারিতা আছে বলিয়া 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ষীহার৷ ব্যবহার করেন তীহারা 
তাস্থুলের উপকারিতা বুঝিয়া ব্যবহার করেন কি বিলাসের 
উপাদান বলিয়! ব্যবহার করেন, তাহা তাহারাই জানেন। 
সুখশুদ্ধির অর্থ বুঝি না। জল দ্বারা আচমন করিলে যে 
মুখ শুদ্ধ হয় না তাহা! আমি বুঝি না। জলে প্রক্ষালন করিলে 
সকল জিনিযই শুদ্ধ হয়। হস্তপদাদি উচ্চিষ্ট সংযুক্ত হইলে 
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কেবল জলম্বারা প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ করা হয়। বস্তা 

অশুচি হইলে জলে প্রক্ষালনই বিধি। জলের ন্যায় সহজ- 

শোধক দ্রব্য থাকিতে আবার অপর শোধনোপায়ের প্রয়োজন 

কি? তবে যদি নিতান্তই তাহাতে মনঃপৃত না হয়, তাহ। 
হইলে, আমার এক পুজনীয় আত্মীয় ছিলেন, তাহার দৃষ্টাস্তামু- 

সরণ করিতে পার। তিনি উত্তমরূপে মুখপ্রক্ষালনের পর, 

মন্ত্রোচ্চারণ ও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতেন। ধর্মপ্রাণ 

লোকের ইহ! বড় প্রশস্ত উপায়। মন্ত্রশ্নান আছে, আর মুখশুদ্ধি 

মন্ত্রে হয়না! কি? তোমার ইট্টমন্ত্র হয় নাই, তবে গায়ত্রীদীক্ষে1 

হইয়াছে, নিতাস্ত মুখণ্ুদ্ধির আবশ্যক বোধ করিলে এতদ্র্দেশে 

একবার গায়ন্ত্রী উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এত গেল 
মানসিক তৃপ্তির কথ, কিন্তু মুখশুদ্ধির ভান করিয়া নান। প্রকার 

স্বগন্ধমশলা বিশিষ্ট খদিরচুর্ণকসম্বলিত পর্ণপত্রচর্ব্বণে স্থখোপলব্ধিই 
অধিকাংশ স্থলে ঘটিয়৷ থাকে। 

বাহার! তাঘ্ুল ব্যবহার করেন, তাহারা মানুন বা না মামুন 

ইহা যে বিলাসিতার উপকরণ তাহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। 
বিলাস, বিভ্ভার্থীর জন্য নহে ; ধন্মার্থীর জনাও নগ্ে, জ্ঞানার্থীর 
জন্যও নহে | আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি তাহ! সর্বদা মনে 

রাখিয়! পানাহারাদি তদমুরূপ ও তৎসাহায্যকারী করা চাই। 

বিলাসিতা _বিষ্ভা, ধশ্ন ও ভ্র্ভীনের বিরোধী জিনিষ। যিনি 

বিলাসিতায় মনোনিবেশ করিলেন, তাহার বিভা স্থলে অবিষ্কা 

আসিয়া পড়ে, ধর্ম লাভ হয় না। আর বিষ্ভালাভ ও ধর্দসাধন 
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না হইলে জ্ঞান কোথা হইতে হইবে? তাম্বল সেবন বড় 
একট! ব্যয়সাধ্য নহে, সেই জন্যই ইহাতে আমরা বেশী আশঙ্কা । 

যে সকল জিনিষ ব্যক্তিবিশেষের আপত্তিজনক ' অথচ অনায়াস 

না হউক স্বল্লায়াসলভা, সেই সকল জিনিষে আমি বড় ভয় 
পাই। তরলমতি যুবকের নিকট তাহার! কেমন আস্তে আস্তে 

প্রবেশ করে। অপকারিতা সহস। উপলব্ধি হয় না; ইহা 

আরও ভয়ের কথা । উৎকট দ্রব্য ব্যবহারের কুফল তৎক্ষণাৎ 

জানিতে পার! যায় স্থৃতরাং সকলেই তাহাকে ভয় করে, কিন্তু 
যাহাদের অপকারিতা অল্পে অল্লে জন্মায় তাহাদের জন্য কেহ 

_আশঙ্কিত নহে সুতরাং সেইগুলি বড় তয়ানক। ইহার! মিষ্টতাষী 

শত্রু । বুদ্ধিমান লোকে ইহাদিগকে প্রবল শক্রু অপেক্ষা অধিক 

ভয় করেন। বলিতে পার তান্বল যদি এত অপকারী জিনিষ এবং 

তাজ্য তবে দেবতাদের ও পিতৃলোককে দেওয়া হয় কেন? এট। 

বড় শক্ত কথ।। আমরা দেবলোককে, পিতৃলোককে এমন 

অনেক জিনিষ দিয়া থাকি যাহা! আমরা নিজে ব্যবহার করিতে 

অসমর্থ। উপরে যে কথ৷ বঁলয়াছি তাহ। যদি স্মরণ রাখ এবং 

বুঝিতে পারিয়া থাক তাহা হইলে উপস্থিত কথার তাৎপর্য্য 

বুঝ কঠিন হইবে না। তোমার এখন চাই কি? সকলই 
চাই, চাই বিষ্তা, ধর্দ্র__ভ্ঞান ; তুমি যাহার জন্য প্রতিনিয়ত 

চেষ্টা করিতেছ কত দিন করিবে তাহারও স্থিরতা নাই । তুমি 
যদি কম্্ফলে, চেষ্টার গুণে, সাধনার সাহায্যে বিস্তা, ধর্ম ও 

জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হও তাহা হইলে তাম্বল কেন, যাহা 
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কিছু বিলাসিতার উপকরণ সমস্তই অবাধে ব্যবহার করিতে 
পারিবে। তখন বিলাসিতা তোমার অন্তরায় হইবে না, 
তাহাতে স্পৃহাও থাকিবেনা। এমন প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসী দুইএক 
জন দেখিয়াছি, যাহারা জ্ঞানলাত করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান বলে 

তাহাদের কাছে এক বস্ত্র হইতে অপর বস্ত্র পার্থক্য মাত্র 

নাই। সকলই তাহার! ব্রন্মময় দেখেন। তখন তাহার যাহা 

কিছু পান বা ভোজন করেন তাহাতেও সেই ব্রহ্মাদর্শন করেন 

আপনাকে ব্রহ্ম বলিযা মনে করেন, এবং পান বা ভোজন, কর! 

কেবল ব্রহ্গার্পণ মাত্র বোধ করেন। তীহারা নিজে কোন 

জিনিষের দৌষগুণের বিষয় উপলব্ধি করেন না। আমরা 

এমন গল্প শুনিয়াছি, যে, এইরূপ কোন ব্রঙ্ষাজ্ঞানপ্রাণ্চ 
সম্ন্যাসীকে নাকি কোন লোক উত্কট স্থুরাপান করাইয়া 

দেখিয়াছেন, যে স্থুরার অল্প পরিমাণ পান মাত্রে মানুষ উন্মত্ত 

হইয়া উঠে ও অল্লৃকাল পরে মৃতপ্রায়, হয়, তাহাই নাকি প্রচুর 
পরিমাণে পান করান সত্বেও তাহার কোন প্রকার মানসিক 

বা দৈহিক বিকার লক্ষিত হয় শাই। একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস 

করি। তুমি পুরাণে পরমজ্ঞানী প্রহলাদের কথা পড়িয়াছ।- 

তাহার পিত! অন্তুররাঞ্জ হিরণাকশিপু বিবিধ প্রকারে তাহাকে 

মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রহলাদের অপরাধ তিনি 

্রক্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । তিনি ভগবান ভিন্ন আর কিছু 

জানিতেন না, মানিতেন না । ছুষ্টচিত্ত ভগবদেদ্টা অনুররাজের 

॥ তাহা অসহা কাজেই নিজ পুক্র হইলে কি হয়, প্রহলাদকে নিধনের 
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জনা তিনি কত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সকল 
উপায়ের মধ্যে একটা উপায় করিয়াছিলেন বিষ প্রয়োগ। 

প্রহলাদ অগ্নান বদনে ভগবানে তাহা অর্পণ করিয়া নিজ বদনে 
তাহাকে আহুতি দিলেন। কোথায় সে কালকুট? কিছুই 
করিতে পারিল না। অপকার করিবে কাহার--যাহার কাছে 
ভালমন্দের বিলক্ষণ পার্থক্য। আর যাহার কাছে সমস্তই 
পমান তাহার কাছে আর প্রভেদ কি? তবে এক কথা 

জিজ্ঞাসা করিতে পার যে দেবলোককে, পিতলোককে আমরা 
যে বিলাসিতার উপকরণ নিবেদন করি তাহা! যদি মন্দ জিনিষ 
তবে দিব কেন? না দেওয়াই ত ভাল ইহার উত্তরে এক কথা 
স্বরণ রাখিবে, এই সকল দ্রব্য দেব ও পিতৃলোককে উৎসর্গ 
করা আমাদের ন্যায় সামাজিক লোকের জন্য ব্যবস্থা; পুর্ণ 
ভ্ঞানীর জন্য নহে, অপর কথা, বয়োবৃদ্ধ পিতা যাহা যাহা করেন 

শিশুপুত্র তাহা করিতে সমর্থ নহে ।' অধিকারভেদে ভোগাদির 
তারতম্য অবশ্যই হইবে। আমর মনে মনে বুঝি যে ভাল 
শয্যায় শয়ন করা বড় সুখপ্রদ, ভাল বন্ত্র পরিধান কর! বড় প্রিয়, 
স্বমিষ্ট পানাহার কত তৃপ্তিকর। কিন্ত নিজে আমরা কোন 

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহা! করি না। সে উদ্দেশ্য 

বিভা, ধশ্ম, জ্ঞান লাভ । পাছে তাহাতে অন্তরায় হয় সেই জন্ক 
আমর! বিলাসিতা চাই না। যাহার! তাহা চায় না তাহারা 
বিলাসিতায় মিয়া থাকে । তাহার ফলে হয়ত তাহার! কখনও 

বিস্ভা, ধর্ম, জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। এমনও হইতে 



পারে তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া! বিলাসভোগ করিতেছেন, তখন, 

ভোগ, অভোগ ন্থুখ, দুখ তাহাদের কাছে সকলই সমান সুতরাং 
তাহাদের তাহাতে ক্ষতি নাই। এইরূপ নানারপ যুক্তিত্বারা উক্ত. 

প্রথার কারণ নির্দেশ করিতে পারাযায়। মোট কথা৷ যতদিন: 

তুমি বিগ্যাভ্যাস শেষ না কর এবং ধ রমচর্য্য। করিয়া জ্ঞানলাভ না 

কর, ততদিন তাম্বল সেবন কেন, কোনরূপ বিলাসিতার প্রশ্রয় 

দিবে না। . 

অনেকস্থলে মুখশুদ্ধির জদ্য যাহারা তাম্বল ব্যবহারে ; 

. অনিচ্ছুক, ত্রাহারা তাহার অনুকল্ল স্বরূপ সুপারি কি অন্য: 

প্রকার মশলা, বা কেহ হরিতকী ব্যবহার করিয়া থাকেন ) 

যদি মুখশ্ুদ্ধির প্রয়োজনই না থাকে তাহা হইলে কিছুই দয়কার, 

নাই। মুখণুদ্ধি বলিয়া এই সকল জিনিষ ব্যবহার করিয়া 

মুখবিবরকে অপরিদ্কত করা হয়। কতকগুলি আবর্জনা যুক্ত, 

করা হয়। আঁমার মতে আহারাস্তে ভাল করিয়া পরিস্ৃত 

জলে মুখ প্রক্ষালনান্তে কোন প্রকার মুখসুদ্ধিই আবশ্থুক না
ই। 

তবে যদি কোন চিকিৎসক আহারান্তে কোন প্রকার বস্তু, 

ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করেন তাহা রোগের ঙ্ষধ জ্ঞানে; 

ব্যবহার করিবে। কিন্তু সাবধান, যেন কেন একটা জিনিষ 

প্রত্তাহ ব্যবহার করায় তাহাতে এমন অভ্যাস না হয় থে তাছা. 

না পাইলে তাহার জন্য আকাঙজ্া বা কষ্ট হয়। 
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;  পরিচ্ছঙ্গ-তাহার পর বিষ্ভালয়ে যাইবার পরিচ্ছদ 
পরিধান করিতে হইবে। পরিচ্ছদ স্ধন্ধে অনেক বিষয় বলিবার 
আছে। তুমি কখন শয্যাত্যাগ কর, অতি প্রত্যুষে কর, কি বিলম্বে 
কর, সন্ধ্যাপূজাদি কর কি না, আহারাদি কি কর, কি না কর, 

তাহার সহিত অপরের ৰড় একট সম্পর্ক নাই। সমাজের যদিও 

এখানে দেখ! কর্তব্য এবং প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষভাবে তাহা 

দেখিয়। থাকেন, কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সমাজ প্রত্যক্ষ সমালোচক । 

সেই জন্য সেক্ষপিয়রের জ্ঞানী বৃদ্ধ পলেনিয়স্ ঠিকই বলিয়াছেন 

«“পোষাকেই মানুষ বুঝা যায়+” যখন সমাজ পোষাক দেখিয়াই 
তোমাকে বুঝিবেন, তখন তহুসম্বন্ধে তোমার খুব বির্চন! 

করিয়। চলা আবশ্যক । এখনও তুমি বিষ্ভালয়ের ছাত্র, এখন 

পোষাক সম্বন্ধে বড় একটা কিছু ধর্তব্য নহে, তবে এখন হইতে 
'যরূপ অভ্যাস করিবে, এখন লোক পোষাক দ্বারা তোমাকে 

যেরূপ ধারণ! করিবে চিরদিনই তোমাকে সেই তাবে দেখিবে। 

সুতরাং এখন হইতে পোষাক সম্বন্ধে একটু সাবধান হওয়া 
রকার। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা মোটা কথ! বলিয়া রাখি, ইহা 
দ্ব্বদ। স্মরণ রাখিবে। এমন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে যে 

'লাকে কোন প্রকার সমালোচন। করিবার অবসর না পায়। 

বিশেষ ভাল মন্দ কিছুই বলিবার ন! থাকে, পোয়াক সম্বন্ধে 
জামীর ধারণ। ভাল বলিয়! প্রণংসাটাও অপবাদ |! যে পোষাক 

লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিল, লোকে অন্ততঃ ভাল 
ধলিয়াও সমালোচনা! করিল, তাহার বার সরলতা কোথায়? 



নিন পা 

করিয়া থাকেন। সেটা বড় ঘ্বণার ও লজ্জার কথা। সাবধান, 

যেন সরলতার দেবীমৃত্তির অন্তরালে অভিমানের পিশাচমৃত্তি 

অরস্থান না করে। ষীহার যেমন অবস্থা, তাহার সেইরূপ 

পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্তব্য । খীহার যে কার্য করিতে হয় 

তিনি তদুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া যাইতেছেন, তুমিও তাহাই 

করিৰে। সমাজে পাঁচজনের একজন্ হওয়া চাই। ক্লোকাতীত 

গুণ ও চরিত্র বড় প্রশংসনীয় । কিন্তু লোকাতীত সাজ সরপ্লাম 

বড় ঘ্বনিত জিনিষ। মনে কর কোন সভায় বা কার্যযস্থলে 

সকলকে কোন এক বিশেষ পরিধেয় ধারণ করিয়া যাইতে 

হইবে, যদি কেহ নিজের থিষ্তাবুদ্ধির গৌয়ব বা ধনাভি- 

মানের বশবর্থী হইয়া নিজ পদমর্ধ্যাদা দেখাইবার অন্ত 

তদপেক্ষা আড়বরপূর্ণপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যান তাহ। হইলে : 

সকলের 'নিক্ট তাহার আত্মাভিমান প্রকাশ করা 

হয় নাকি? তিনি যেন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন 

যে তোমরা লকলে যে মিয়মের বশবত্বাঁ হইয়া পোষাক 

পরিয়| আদ্গিয়াছ আমি নিজগুণে বা গৌরবে তাহার 

বশবর্তী নহি, আমি তোমাদের হইতে পৃথক উচ্চতর 

লোক ।. এভাঁবটা মনে আসে না কি? সমাজকে প্রসৃত 

মান্য করিয়া চলিতে হইবে । সমাজকে তাচ্ছিল্য করা একটা 

সামাজিক মহাঁপাপ। পরিখেয় পরিষ্কার পরিচ্ছ্ম হওয়া 

াবস্তক কিন্তু তাহাতে কোন জাক জমক থাকিবে না৷ ৮ 
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লাধারণ হইতে হীনও হইবে না। উপরে যাহা বলিয়াহ্ি 
তাহা হইতে অবশ্য বুঝিয়াছ যে পরিচ্ছদের হীনতাও স্থান 

বিশেষে পরিচ্ছদের ন! হউক মানুষের জাকজমক প্রকাশ করে। 
পাঁচজনে যেমন পোষাক পরেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যেমন 

ভালবাসেন বা বিষ্ভালয়ের যদি কিছু নিয়ম থাকে, তোমার 

পোষাক ঠিক তদনুরূপ হওয়া চাই। ছাব্রজীবনের অনেক 

আচার ঝ্বহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কাধ্যকরশী হয়। 

পোষাক সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া চলা চাই। যদি বল 

এখন লেখাপড়া করিবার সময়, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এত চিন্তা 

করিবার অবকাশ কোথায়? তাহার উত্তর, বিশেষ কিছু চিন্তা 
না করিলে সাধারণ আচারের সহিত তোমার পার্থক্য থাকিবে 

না, সকলে যাহা করে অন্ততঃ অধিকাংশ লোক যাহা করে, 

তাহা করিলেই নিশ্চিন্তভাবে কাধ্য করিতে পার। চিন্তা 
করিয়াই লোকে বিভ্রাট ঘটায়, এ বিষয়ে যত ভাবনা! কমে 
থাকিবে ততই সুবিধা । 

এক শ্রেণীর যুবক আছেন তাহারা যাহার কিছু সৌখিন 

দেখেন যাহা কিছু জাঁক জমক, বা চাল চটক দেখেন, তাহাই 

নিজে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, বোধ হয় তাহাদের সেই 
বিষয়েই সর্বদা চিন্তা আছে। যাহার যে বিষয়ে চিন্তা যেরূপ 

তাহার তাহাতে সিদ্ধিও তন্রপই হইয়া থাকে । পোষাকটা 

: অনুকরণসাপেক্ষ । কিন্তু কাহার অনুকরণ করিবে? সমাজের 
সাধারণ লোকের অনুকরণ করিবে। পাঁচজনের. অনুকরণ, 
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অনুকরণীয় নহে, তবে যখন দেখিবে দশজনের মধ্যে অর্ধেকের 
অধিক সংখ্যক লোক অর্থাৎ ছয় সাত জন লোক : 
পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা কিনতু নূতন: প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন 
বা করিতেছেন তখন তুমিও তাহাদের অনুগামী হইবে। : 

কখন পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অগ্রগামী হইবে না। “মুখরস্তত্্ন্যতে 
কথাটা পোষাকে যতছুর প্রয়োজ্য এত আর কোথাও 

নহে। পুর্বে সাধারণতঃ আমাদের দেশে কামিজের এত 
বাবহার ছিল না। ধীহারা কোট বা চাপকান পরির্তেন 
তীহারাই কেবল তাহার নীচে কামিজ ব্যবহার করিতেন। 
তাহাও সকলে নহে। অপর সাধারণ লোকে ধুতি চাদরের 

সহিত কামিজ ব্যবহাব না করিয়া হন্তে বোতামবিহীন এক. 

রকম জাম ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গত ২০২৫ বৎসরের 
তিতর এই শেষোক্ত প্রকার জামা এক প্রকার বিরল 

প্রচার হইয়াছে । পোষাকের দোকানে সচরাচর এখন 

আর তাহা পাওয়া যায় না কাজেই তাহার ব্যবহার 

উঠিয়া গিয়াছে । এক্ষণে যখন সাধারণ লেঙকে ধুতি 
চাদরের সহিত কামিজ ব্যবহার করিতেছেন তখন দাবেক 
“পিরাণ” ব্যবহার করিলে অসামাজিক ব্যবহার বলিতে 

হইবে। একটা নূতন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ভদ্রলোকের 
ভিতর রেশমের চাদর ব্যবহার। ১৮৮৪ সালে আমি 
একজন ভদ্রলোককে প্রথম সুতার ধুতি ও জামার মহিত 

চে 
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ফরাইবার আদেশ হইত। এই করিয়া জিনি অল্লকাল 
ষধ্যে বিষম খণজালে জড়িত. হইয়া পড়িলেন এবং যদিও 

ভাহার হঠাৎ অকাল মৃত্যু হইল, কিন্তু তাহার মৃত্যুকালে 
তিনি যে দেনা রাখিয়া যান, তাহাতে তাহার ত্যক্ত 

সম্পত্তির অধিকাংশ দায়গ্রস্ত করিয়া শোধ ভিন্ন উপায়াস্তর 

ছিল না। ইহাতে দাড়কাক ও ময়ুর-পুচ্ছের গল্প মনে 

পড়ে নাকি? যে যেমন তাহার তেমন চল! চাই। 

কীহার সমঅবস্থাপন্ন, সমভাবাপন্ন লোকের ন্যায় চাল 

চলন, পোষাক পরিচ্ছদ করাই বিধেয়। 

. পরিচ্ছদ সম্বন্ধে স্বাধীনতা কিছু মাত্র নাই। অবস্থাভেদে 

পোষাক সম্বন্ধে সকলেই বিধি ব্যবস্থার দাস। কোন বিধি 
ব্যবস্থার দাসন্গ ঘ্বনার জিনিষ নয়, বরং তাহা! না মান! অন্যায় 

ও ঘণার্থ। মধ্যে মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যক্ষ নিয়ম 

করেন যে তাহার বিষ্ভালয়ে সকল বিষ্তার্থীকে মোজা ও কোট 

পরিতে হইবে। তিনি প্রধান শিক্ষক, তাহার আদেশ 

সকলেরই অবশ্য প্রতিপাল্য এবং পালিত হইয়াও আসিতেছে । 

ছাত্র জীবনে বরং এ সম্বন্ধে স্বাধীনতার কথা উঠিতে পারে কিন্ত 

যাহাদের বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পাঁচজনের সহিত 
একত্র মিলিয়! মিশিয়া কাধ্যকরিতে হইবে, তাহাদের স্বাধীনতা 

চলেন।। তাহা স্বাধীনতাই নহে, বরং স্বেচ্ছাচারিতা বলিলেই 
ভাল হয়। বাস্তবিকই অনেক সময়ে অনেক অপরিণত-বুদ্ধি 
সবক কোনটা স্বাধীনভাও কোনটা বরচ্াচারিতা জে 



পরিচ্ছদ . ুপ 

করিতৈ সমর্থ হন না, অনেক সময়েই স্বাধীনতার দেবীমুষতির 
স্থলে ভ্রম ক্রমে ল্বেচ্ছাচারিতার রাক্ষসী মুণ্তির সেবা করিয় ৃ 

ধাকেন। সে বিষয়ে তাহাদের সর্বদা সাবধান হব উচিত ।, 

নিয়ম বা বিধি বাবস্থার মধীনতা! দাসত্ব নহে, বিশ ভাবই 
বরং দাসত্বের লক্ষণ, ঠিক দাসত্বের লক্ষণ না! হইলেও স্বেচ্ছা: 

চারিতার লক্ষণত বটেই । নিয়মও বিধির অধীন হ্যা 

কত শত বড লোককে, বিদ্বান, বৃদ্ধিমান্, পদস্থ, গৌরবাদ্ধিত 

লোককে কৃত সময়ে কত সাজে সাজিতে হইতেছে । তাহাতে 

কাতাদের লজ্জার কথা কিছুনাই বরণ সে নিপি মনা করিয়া ৃ 

চলা তাহান্রে শাঘার বিধয় সন্দেহ নাই । 

গরিস্দদ সল্্দ শের কথা! পরাক্ছাদর উপর কান একটা 

স্পা থাকিবে না পরিস্ডদ ' সাগাকিক নিয়মামুসারে ৷ 

করিতে হু বলিপা করা | ইহা একটা নৈসগিক অভাব 

দর করিবার ক্ষনা নহে, কেবল সামাজিক নিয়ম পালনের জন্য 

মাত্র, তীহা যেন সর্্রদা মনে থাকে । পীহারা সামজিক নহেম 

সমাজে বাস করেশ না, ভাহাদিগের কোন পরিচ্ছদেরই 
আবশ্যকতা লাই | ভ্ভান'রও নাই। ভত্ঞাখহীনেরও নাই, 

অসভ্য ববন্র যাহারা এখনও ভাল করিয়া সমা্-বন্ধ হইতে 
শিখে নাই, যাাদ্রে ভিতর সামাজিক কোন নিয়ম এখনও 

বিধি বদ্ধ হয় নাই, তাহারা হয়ত অনেক বিষয়ে উন্নত সমাজের 
লোক অপেক্ষাও উন্নত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা পরিচ্ছদোর 
আবশ্যকতা! বুঝে নাই। আবার এমন জ্ঞানী লোক অনেক 

ি 
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আছেন, ধাহাদ্দের বসন থাকা. না থাকা. সমান। আমরা 

এমন, ছুই এক .জনকেও দেখিয়াছি | ইহাদের আমরা 
সামাজিক নিয়মনুসারে যাহাকে লজ্জানিবারণ করা বলি, 

ইহারা সে ভাবের ধার ধারেন ন! ইহারা সমাজের ভিতর বান, 

করেন না. সমাজের নিয়ম. মানেন না। তবে সামাজিক 

লোকের সংঘর্ষে আদিলে অগত্যা অন্যের জন্য নিজের আবশ্যক 
না! থাকিলেও বসনে অন্ততঃ দেহের কিয়দংশও আবৃত করিতে 
হয়। এটুকুও তাহাদের সামাজিক লোকের সংস্পর্শে আস 

রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। এতদ্বারা যতদুর বুঝা যায় 

একবারে অজ্ঞান ও পূর্ণ-জ্ঞানী পরিচ্ছদ, সম্বন্ধে উভয়েরই 
অবস্থা প্রার একরূপ। উভয়েই সমাজ জানেন না, ঝা 
মানেন না বলিয়া সামাজিক লোকের ন্যায় পরিচ্ছদের 
আবশ্যকতা অনুধাবন করেন না। পোষাক পরিচ্ছদ 

যখন সমাজের জন্য, সমাজ শাসনের বশবর্তী হইয়া যতটুকু 
না করিলে নয় ততটুকুই আবশ্যক জ্ঞান করিতে হইবে। 
(৬।সন থেনন একটা নৈসগিক অভাব দূর করিবার জন্য, 

বসনও সেইরূপ একটা সামাজিক নিয়ম পালন জন্য। 
আহার বিষয়ে যেমন ক্ষুপ্রিবুত্তি মাত্রই ভোজনের উদ্দেশ্য 

হওয়া চাই, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তেমনি সামাজিক নিয়ম পালন, 

করিতে যতটুকু দরকার ততটুকু করা চাই। আহার 
সম্বন্ধে অভাবের উপর যাহা, তাহাকে যেমন লোলুপতা 

বা প্টেকতা বলে, পরিচ্ছদ লম্বন্ধেও. তেমনি. সামাজিক 



ব্যান ৬৯. 
নিয়মাধীনে যাহা করা আবশ্বক তাহা অপেক্ষা অধিক 
করার নাম: বিলীসিহা বা বাবুগিরি বলা যায়। ভাল 
লোকের পক্ষে আহারে লোলুপতা৷ ও পরিচ্ছদে বিলাসিত। 
সমানই দ্বণার্হ ও ত্যজ্য। | 

বিদ্ভালয়--এই তাবে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিষ্ভালয়ে 
যাইবে। সর্র্দাই একটু সময় থাকিতে যাইবে। অধ্যাপক 
আদিবার অন্ততঃ পাঁচ মিনিট পুর্ব গিয়া যথাস্থানে 
উপবেশন করিয়া, পথশ্রান্তি দূর করিবে। পরে অধ্যাপক 
আ।সিলে তীহার নিকট শিক্ষালাভ করিবে। বিষ্ভালয়ের 
পড়াশুনা সম্বন্ধ আমার কিছু বলিবার নাই, সে বিষয়ে 
যথাযথ উপদেশ দিবার ভার অধ্যাপক মহাশয়গণের উপর। 
প্রকৃত পক্ষে তাহারা দয়া করিয়া আমার সে ভার গ্রহণ 
করিয়া আমাকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। সে জন্য 
তোমার অধ্যাপক মহাশয়গণের নিকট আমি যে কত কৃতজ্ঞ 
তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। আমর বোধ হয় 
ছাত্রগণের অভিভাবকগণ সকলেই এইব্প পুত্রগণের অধ্যা- 
পকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বিষ্চালয়ে গিয়া যেরূপ আচরণ 
করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথম 
কথা শক্ষকগণের প্রতি ব্যবহার। শিক্ষকগণের প্রতি 
সর্বদা খুব ভক্তি প্রদর্শন করিবে । তাহারা বৃদ্ধই হউন 
আর ঘুবাই হউন, সকলেই পিতৃম্থানীয়। সকলেরই প্রতি 
অদ্্প বাবহার করা কর্তব্য। আমাদের সমাজে গুরুতক্তি 
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চিরপ্রসিদ্ধ; ধাহার নিকট কখন কোন' একটা 'ভাল 
জিনিস শিখিয়াছ 'বা কোনরূপ সংশিক্ষা লাত করিয়াছ, 
তিনিই তোনার গুরু । তাহার প্রতি কি বিগ্ভালয়ে, কি 

বাহিরে সর্বদা গুরুতক্তি প্রদর্শন করিবে। তাহাতে তাহার 

প্রীতি জন্মিবে, তোমারও মঙ্গল হইবে। গুরুশিষ্যে ভক্তি 

ও শেহ না থাকিলে শিক্ছ। কলবতী হয় না। গুরুবাক্য 

অলঙ্ঘনায়, তীাহার। বাহ। যাহা বলিবেন, তাহা প্রতিপালন 

করিতে হইবে । ঘপি কখন তাহার কোন আদেশ অযথা 

বিষধা তোমার বোধ হর, প্রথমতঃ সে ধারণা ভ্রমাত্মক, 

শিক্ষক যাহা বনিমাহেন 5 হাই ঠিক বলিরা মানা করিবে। 

তবুও হি শিক্ষকের চশানবাকোর যাথার্থটাবধারণ করিতে 

অসমর্থ হও, 5151 ইন, তাহার অবক।শ কালে, অতি 

বিনীতভাবে শিয়া ভ ভার নিকউ দণ্ডায়মান হইয়। যথাবিহীত 

সম্মান জঞাগনান্ডে মন. কথা নিবেদন করিবে। তাহা 
হইলে তোমার ভ্রম হইয়া থাকে তাহার অপনোদন হইবে, 
আর যদি দেবক্রমে তাগ।রই কোন প্রকার ভ্রম হইয়৷ 

থাকে তাহা হইলে তিনিও তাহা সংশোধনের অবসর 

পাইবেন। কখনও তাহাদের কোন কথার প্রতিবাদ করিবে 

না, ভ্রম করিতেছেন দেখিলেও তাহাতে তত্ক্ণা কোন 

কথা কহিবে না। গুরুলোকের দোষ দেখান উচিত নহে। 
“দৌধা বাচ্যা গুরোরপি” কথাটার প্রকৃত অর্থগ্রহ করিতে 

মা পারিয়া অনেক সময় বিপরীত ফল হইয়া ধাকে।' ইহা 



কেবল : সত্যের মাহাত্ঝয-কীর্তনের পরীকাষ্ঠা দেখাইবার 
'জন্যা। সত্য এমনই অভীপ্সিত জিনিস যে শত্রুর "গণ 

থাকিলেও বলিতে হইবে এবং গুরুর যদি কিছু দোষ থাকে 

তাহাও গোপন করিয়া সত্যের পলাপ করা শান্ধনিষিদ্ধ। 

ইহাভে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে গুরুর 'দাযোদঘাটন 

কর্তব্য নহে তবে যেখানে না বলিলে সতা হইতে বিটাত 

হইতে হয় সেইখানে সতা পালন জন্য ওরুর দা বলা 

চলে, অন্যত্র নহে । অনেক সময় এমন ঘটে যে শুর্ুলোকের 

কোন একটি কথা বা আচরণ অন্যায় বা ভা% বলিয়া 

মনে হয়, কিন্তু তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া খিলে 

গরে বুঝা যায় যে সেট। তাহাদের দোষ বা ভ্রম শয়। 

আমার নিজ জীবনেই এমন ঘটিয়াছে। আমার গিভান্রে 

যিনি পূর্ণজ্ঞানী ছিলেন, তাহার ছুই একটি বাখঠীরে 

মামার কেমন একটু খটকা লাগিত, মনে হইত হয হি 

ভিনি ভ্রম করিতেছচেন। ভখন তিনি পরিণত বরন, 

জ্ঞানবান, আর আমি অপরিণত বয়ন ও জ্ঞানহান। 

আমি কোন কথা! বলিতে বা তাহার 'আদেশ লন 

করিতে সাহসী হইতাম না, কিন্তু মনে মনে একটু একটু 

সন্দেহ থাকিত। পরে যখন আমার বয়োবুদ্ধিসহকারে 

ও অপর নানা কারণে জ্ঞান না হউক একটু অভিডতা! 

জস্মিল, তখন বুঝিতে পারিলাম তিনি যাহা করিতেন 

হি অন্রান্ত, আমি পূর্বের যাহা বুৰিতাম তাহা নিতান্ত 
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অ্রমাত্মক। সেই জন্য বলিতেছি যে সহসা গুরুলোকৈর 

কার্ধো বা বাবহারে দোষ দর্শন কর! বা তাহাদের: কাধ্য 

ভ্রম বলিয়া মনে: করা যুবকের পক্ষে নিতান্ত ফৃ্টতা? 
তাহাতে অনেক সময় নানারূপ অপকার ঘটিয়া থাকে? 

দে জন্য সে ব্ষিয়ে তোমাকে একটু সাবধান করিয়া 
দেওয়া ভাল। নিজের অপরিণত বুদ্ধির উপর বড় একটা 
বেশী নির্ভর ব! বিশ্বাস করিবে না। | 

গুরুর সহিত যখনই সাক্ষাৎ হইবে তখনই তীহাকে 

সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। যাঁহাকে আমাদের 

সামাজিক নিয়মানুসারে প্রণাম করা চলে তাহাকে প্রণাম 

করিবে আর যাহার প্রতি তাহা না চলে, তীহার সহিত 

তিনি যাহাতে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন সেই মত ব্যবহার 

করিতে হইবে। অনেক সময় এমন ঘটে তুমি হয়ত কোন 
অধ্যাপককে সম্মানাভিবাদন করিলে, তিনি তাহা উপেক্ষা 

করিয়া প্রত্তিবাদন করিলেন না! তাহাতে বিরক্ত বা. 

দুঃখিত হইবে না । তুমি প্রত্যাভিবাদন জন্য তাহাকে সম্মান 
প্রদর্শন করিবে না, তুমি তোমার কর্তবা বোধে তাহা 

করিবে এবং তোমার কর্তব্য তুমি করিয়াছ ইহাতে” তৃ্ি 
সম্থষট থাকিবে । তিনি প্রত্যভিবার্দন না করাতে তোমার 

অসস্তোষের কারণ নাই। আর এক কথা মানুষ মানুষের 

স্বদয় দেখিতে পায় না। হয় স্ঁ,তোমার সম্মান দেখানকালে 

তোমার শিক্ষক তোমাকে যনে মনে আশীবর্বাদ করিয়াছেন, 
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প্রকাশ্টে কোন ভাব প্রকাশ রর হয়ত তীাঙ্ার অস্যান্ত 

নহে 1 তাহাতে তোম'র মঙজল হইবে। তাহারও তোমার" 

প্রতি ভালবাসা, বাড়িবে। গুরুশিষ্যে সমকক্ষভাব যেন কখন, ". 

কোনকালে মনে হয় না। গুরু চিরকালই উচ্চস্থান্ 

অধিকার. করিবেন, সম্মানিত হইবেন। কখন এক আসনে 

অথবা! সম আসনে বসিবে না। এক পংক্তিতে কোম 

কারণে থাকিবে না। সর্বদাই পশ্চাতে আসন গ্রহন 

করৰে তবে যদি তিনি নিতান্ত অনুরোধ করেন তাহা 

হইলে তাহার আদিষ্ট স্থানে বসিবে। এস্থলে এক্কটি 

প্রবাদবাক্য সর্বদা ম্মরণ রাখবে । আমরা ব্রহ্মা অপেক্ষা 
বেদের সন্মান বেশি করি। ব্রহ্ষার মুখে নিঃসৃত বেদ, 
বর্ষা! অপেক্ষ। আমাদের সম্মানের জিনিষ। সেইরূপ অনেক 

স্থলে গুরুর অপেক্ষা ওরুর আদেশ গুরুতর অর্থাৎ তাহার 

আদেশ সর্বাগ্রে প্রতিপালা তাহাতেই তীহাদের গ্রীতি। 
স্থতরাং তাহাই করা চাই। গুরর সম্মধে কখন প্রগল্ভত। 

ব বাক্-চাতুন্য দেখাইবে না। বেশি বাক্প্রয়োগ করা 
নঅভাসুচক নহে। কোন কথা ম্পৃষ্ট হইলে তাঙ্কারই উত্তর 
দিবে, সে উত্তরটা খুব বিনয়ের সহিত দেওয়া উচিত। 
তাহাতে যেম ওদ্ধত্যের লেশমাত্রও না থাকে । আর অস্পৃষ্ট 

হইয়া] কোন কথাই কহিবে না। যদি গুরু ও শিলা 

কোন সভাস্থলে আহুত হন, গুরুর বিনা আদেশে শিষ্যের 

কোন কথ বলা উচিত নহে। নিনাস্ত বাধ্য হইয়া বলিতে": 
নু 



হয় সে 'কথা পৃথক। গুরু শিক্ষক অধ্যাপক . প্রস্ৃতি 
 একপরয্যায় ভুক্ত। যিনি কখনও শিক্ষা! দিয়াছেন বা যাহার 
নিকট কথ্নও কোন উপদেশ পাইয়াছ তিনি চিরদিনই 
তোমার গুরু । এ সম্বন্ধে আমার একজন পরম শ্রদ্ধাম্পদ 

চিন্তাশীল ব্যক্তির একটি বড় উপদেশপ্রদ কথা নম্মরণ 

পড়িতেছে। তিনি একদিন, একটি দৌকানে বসিয়া 

আছেন এমন সময় একজন ভদ্রবংশের অসৎ লোক তাহার 

সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনি তাহাকে 

সপশ্মানে “প্রভূ, প্রণাম হই” বলিয়া প্রণাম করিলেন। 

সকলেই আশ্চর্য) । পরিণত বয়স্ক জ্ঞানবান শিক্ষক মহাশয় 
সেই অপরিণত বয়স্ক বিপথগামী যুবককে এত সম্মান 
দেখাইলেন কেন? এই যুবক এই ঘটনার অল্লদিন পূর্বে 

কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ 

করিয়াছে । শিক্ষকমহাশয় সকলকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 
উনি যদি প্রভু নাহন তবে প্রভূ কে, উনি আমাদিগের 

শিক্ষার; মহাপ্রভু, উহার নিকট আমরা কি কার্য্যের 
কি ফল ইহা শিক্ষালীভ করিলাম, স্ৃতরাং ইনি আমার 
তোমার ও প্রতিবাসীবরগের সকলেরই উপদেষ্টা গুরু। 

উহাকে প্রভু বলিষা প্রণাম, না করিলে চলিবে কেন? 

অপর এবাক্তি সম্বন্ধে তিনি এক কথা বলিয়াছিলেন তাহা | 
উপস্থিত বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কথাটা 
ভাল বলিয়! বলিতেছি। তিনি বলিলেন উহাকে তোমর! 



ধা কর কেন? উনি' যে অপরাধে অপরাধী লেপ 
অপরাধ কি আর কেহ করে না। আপনার ভিতর 
অস্বেষণ করিলে অনেকেই জানিতে পারিবেন অনেকেই এক 
দোষে দোষী। তবে এ বাক্তির দোষ প্রকাশ হইয়াছে, 

প্রমাণ হইয়াছে, সকলে জানিতে পারিয়াছে, এই মাত্র 

প্রভেদ। ফলে কিন্তু অনেক প্রভেদ, এ বাক্তি তাহার কৃত 

দোষের জন্য রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে । উহার পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। উনি নিষ্পাপ। কিন্তু যাহাদের দোষ 
প্রকাশ হয় নাই, তাহাদের পাপ রহিয়াছে তাহাদের দণ্ড 
হইবে বলা যায় না। ক্রমে তাহাদের পাপের ভার বাড়িতে 
চলিয়াছে, তাহাদের উপর তীহারা সমাজকে, আপনারা 
নির্দোষ বলিয়া প্রকাশ করায়, একরূপ প্রতারণাও করিতে- 

ছেন, ম্তরাং তাহারা বিবিধ রকমে সমাজের নিকট দোষী 
তাহাদের পাপের সীমা নাই। তঁহ।দের সহিত তুলনায় 

এঁ কারামুক্ত ভদ্রলোকের ছেলে সহস্রগুণে বিশুদ্ধ নিষ্পাপ 
নয় কি? যে কথার জন্য এই গল্পের অবতারণা? তাহা, আমার 
প্রাচীন শিক্ষক মহাশয়ের গুরুভক্তি প্রকাশক । তিনি বড়ই 
চিন্তাশীল সুক্ষমদর্শী লোক ছিলেন। এ প্রকার সাধারণ লোকে 

হইবে বলিয়। প্রাত্যাশা করা যায় না। অন্ততঃ যাহাকে আমর! 
সাধারণতঃ শিক্ষা! বলি, সেই শিক্ষা বাহার ষাহার নিকট 

পাইয়াছ পাইতেছ বা পাইবে, সকলকেই তোমার শিক্ষক বা গুরু 
ক করিবে | ভাহ।র নিকট চির দিনই সসম্মান ব্যবহার 
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করিবে । যদি কখন তুমি ভীহাদৈর ভিতর 'কাহাঁরগ অপেক্ষা 
“শিক্ষিত বা জ্ঞানী হইতে পার, তাহা তাহারই প্রীর্থমিক 

তশিক্ষার. গুণে ও আনীর্বাদে একদা সব্ধদী শ্মরণ 

আজ কয়দিন হইল এক শোক সভায় একজন বিশ্ব 

ৰিগ্ভালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের প্রগল্ভতা দেখিয়া বড়ই 
স্থিত হইয়াছি ৷ সভাস্থলে যুবকের পিতা মাতুল, শিক্ষক 

এবং বহুতর পিতৃবন্ধু ও পিতারও সম্মালিত বিদ্বান, বুদ্ধিমান 

বৃদ্ধ উপশ্থিত ছিলেন | যুবক য়ং প্রবৃত্ত হইয়া মৃত 

মহাত্বার জীবন ও চরিত্র হইতে আমরা কত সত শিক্ষা 

পাইতে পারি তাহা বর্ণনা করিয়া সকলকে তাহ অনুকরণ 

ফরিতে উপদেশ দিলেন। কথা যে কিছু মন্দ বলিলেন 

তাহা নহে । তবে যে স্থলে তাহার বহুসংখ্যক গুরুলোক 

লমুপস্থিত ধাহাদের নিকট তিনি উক্তরূপ শিক্ষালাত করিয়াছেন 
এধং এখন ইচ্ছা! করিলে বছু কাল করিতে পারেন, তাহাদিগকে 
উপদেশ দেওয়া, এমন কি তাহাদের সাক্ষাতে বক্তা অপেক্ষা 

অল্প বয়স্ক বালক দিগকে উপদেশ দেওয়া একটা বাচালতা 

ভু. প্রগল্ভভা বলিয়া মনে হইল । এইরূপ গুরুলোকের 
সাক্ষাতে কখন কাহারও শিক্ষকের স্থান অধিকার করিবে না। 

- এই যেশিক্ষক বা অধ্যাপকগণকে এত সম্মান ও ভক্তি 
' করিতে বলিতেছি, মনে করিও না ইহার কোন তাকী উপকা- 
শর্ত নাই | বিশ্বধিষ্ঠালয়ের কয়েকটা ' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
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ওয়া ও. উপাধি গ্রহণ করা এ জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেষ্ট মে 
-.এইসকল শিক্ষকের নিকট ভাসাতত্ব, পদার্থ তত্ব, নীতি 'তন্ব 
প্রভৃতি যে সকল পাধিব বিষয়ে শিক্ষা লাভ কর তাহা পিক্গায 
প্রথম ও অধস্তন স্তর মাত্র । এই সকল শিক্ষা 'কিযৎ 
পরিমাণে লাভ করিয়া সকলেরই উৎকৃষ্ট বিদ্যা অর্থাৎ ষে 

বিষ্ঠা বলে আমরা তগরানের তন্ব জানিতে পারিয়া 
মোক্ষলাত করিতে পারি সেই ব্রঙ্মবিগ্ভা লাভ করিধার 
চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। চিরদিনই আমাদের দেশে 
তাহাই রীতি ছিল! আমাদের পূর্ধবপুরুষগণ সেইরূপ 
করিয়া ব্রহ্মবিষ্ভা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা আপনা 
হইতে হয় না, তাহাতে গুরু চাই। বিনা শিক্ষকের 

সাহাযো সহজে সে বিষ্ভা লাত করা যায়. না। এইপরা 
ৰা ব্রঙ্গবিগ্ভাদাতা গুরুকে আমরা প্রকৃত গুরুপদ বাচা 
বলিয়া মনে করি! এই গুরুকে ব্রশ্মের সাকার মুত্তিক্ূপে 
ভাবিতে হইবে। গুরুর বাকাই সত্য আর সমস্তই 
জগতে অসত্য । এতটা গুরুর উপর নির্ভর না করিলে 
ব্ঙ্ষবিষ্ঠা লাভ হয় না। কিন্তু হঠাৎ গুরুর প্রতি এ 

প্রকার একাস্ত ভক্তি ও নির্ভরতা কি প্রকারে জন্মিতে 

পারে? সেই জন্য এই জড় জগতের সামান্য বিষয়ের 

যাহার।- শিক্ষা দেন সেই সকল গুরুর প্রতি ভক্তি ৪ 

নির্ভরভাব অগ্রে জভ্যাস কর। কর্তব্য। হ্াতরাং' এই 
টুল :গুরু শিক্ষক বা জধ্যাপকগণকে ভক্তি, ও তাহাদৈর 
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উপর নির্ভর রুরিতে শিক্গা করা ব্রহ্ষবিস্ালাত্রের অর্থাৎ 
স্লামান্ত কথায় জ্মামাদের জীবনের প্রধান ও প্রকট উদর 
উত্তর সাধক |] 

অতএব এই সকল শিক্ষক ও উপদেষ্টাগণকে ভক্তি শ্রকা 
করায় তোমার এঁহিক পারত্রিক উভয়বিধ উপকায়ের 
সম্তারনা । এমন উপায়কে উপেক্ষা করা কোন মতে 

কর্তর্য নহে। পূর্ব্বে একটা! প্রবাদ বাক্য ছিল, যে তিন 
প্রকারে বিষ্ভালাভ হয়, তাহার প্রথম ও প্রধান উপায় 

গুরু শুঙ্গযা, দ্বিতীয় উপায় গুরুকে প্রচুর অর্থ দান 

কয়া। তৃতীয় বা শেষ উপায় বিদ্ভার বিনিময় সাধন 
করিয়া বিষ্বোপার্জন করা। গুরু শুশ্রধা আজকাল, 
একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে; এখন শুশ্ষার স্থানে 
যথাযোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইবে! 
প্রচুর অর্থদান কয়জন করিতে পারেন। সাধারণ বিদ্ালয়ে 
পাঁচজনের সঙ্গে বিষ্যাভ্যাসই এখনকার রীতি হইয়াছে । স্থৃতরাং 

দুই এক স্থলে পুক্ষল ধন দ্বারা বিস্ভাভাসের চেষ্টা থাকিলেও 

সাধারণতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে না। বিনিময় লব্ধ বিস্াতে 
উভয়ে উভয়ের গুরু । যেখানে বিনিময়ের ভাব সেখানেই 
যেন তক্তিঅন্ধার কথা উঠে না। সেখানে ব্যবসাদারের ভাব, 

| গুরু-শিত্যের তাৰ নহে। আমাদের দুইজন বন্ধু আছ্ছেন, 
একজন হিন্দু ও অপর মুসকমান। যিনি হিন্দু তিনি যুসল- 
টনি ালবােদার্ল্র ধারশি 
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পড়াইতেন। এইরূপে তাহার! বিষ্ভার বিনিময় ব্রিতেনু। 

ঠাহারা-প্ররস্পর পরস্পরের সহিত বন্ধুত্বে আবদ্ধ ,ছিলেন। 

ঠাহাদিগের ভিতর গুরু শিশ্তের ভাব আগৌ জন্মে ন! ই তবে 
বনধত্ব বেশ জন্মিয়াছিল। অর্থাৎ বিনিময়ে যে ভাবের উদ্মেন 
হয় তাহ! লাম্য ভাব, তাহাতে উভয়ে উভয়ে সহিত সম্ভব 

স্থাপন হয়। এই তিন উপায়ে বিষ্ভাসাভ এক্ষণে সাধারণতঃ 
মবস্তব হইয়া উঠ্িয়াছে। কিকিত ধনদান ও বাকিটুকু তক্তি ও 
সম্মান দ্বারা পুরণ করিয়া গুরুর নিকট হইডে বিদ্যাঙগাত 

করাই এখনকার দিনে সম্ভবপর ও প্রকৃষ্ট উপায। ০. 
সমপাঠিগণের সহিত ব্যবহার। বিষ্ভালয়ে গিয়। 

শিক্ষক ছাড়! আর এক . শ্রেণীর জোকের সহিত তেমাদিগকে 
মিশিতে হয়। ইহাদের সহিত চোমাদের স*্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। 

ইহারা তোমার সমপাঠি। ইহার! সকলেই া্স্থানীয়। 

ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবে। যাহারা তোমার 

অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তাহাদিগকে জোট 

সহোদরের হায় মল্মান করিবে ও ভাল বাদিবে। যা্ার। 

একত্র অধ্যয়ন করেন ভাহাদিগকে ঘনিষ্ঠ শাত্ীয় বোধ 

করিবে। ইহাদের মহিত সহৃদয়তা সহকারে বাবহার করিবে। 

খুব নিজের লোক বোধ করিবে। ্খা পড়ায় প্রতিদস্থীতা 

নন্কেও সর্ধ্বদ! ইহাদের মঙ্গল কামন! করিবে। উ্াদের শাস্্ীয়- 
গপকেও. আক্মীয় বেধ করিবে। আর যাহার! তোমার 
(জপেক্ষাকম গড়ে তাহাদিগকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় .ভাল 

গু 



৫০ 8 পুব্রের প্রতি উপদেশ রঃ 

 বাসিবে, তাহাদের যাহাতে ভাল হয় তায় চেষ্টা ফরিবে 
গোপনে তাহাদিগকে সছুপ্দেশ দিবে । ' কখনও মনে করিও 
না যে, যে কয়দিন তোমর] বিষ্ভালয়ে আছ, ইহাদিগের সহিত 
তোমার সেই কয়দিনের সম্পর্ক মাত্র। এই সম্পর্ক বহুদূর 

ব্যাপী ও বন্থকাল স্থায়ী। বিষ্ভালয়ের সমপাীদের সহিত 
শিক্ষ[কালে যে স্চাব স্থাপিত হয়, তাহা! অনেক সময় মৃত্যুকাল 
পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, কখন পুরুষ পরম্পর! ক্রমে চলিয়। থাকে । 
এই নকল সহাধ্যায়ীগণের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে একটি কথ৷ 

লর্ববদ। স্মরণ রাখিবে। এই যে সকল বিষ্ভার্থী তোমর। একত্র 

একস্থানে অধ্যয়ন করিতেছ কালে সকলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 

পদবীতে উপনীত হইবে। এখন যাহার সহিত, এবং 

নকলের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, প্রত্যেকে চিরদিন তাহা 

স্মরণ করিয়া রাখিবে। যদি কাহারও সহিত কোন মন্দ 

ব্যবহার কর তাহা হইলে আজীবন তিনি তোমাকে সেই মন্দ 
ভাবে স্মরণ করিয়৷ রাখেন। পরে তুমি তাহার সহিত ্মাজের 
লহিত ঘতই কেন সব্যবহার কর না, সেই যে কবে ভুমি বিস্তালয়ে 
ভাহার সহিত অন্যায় বাবহার করিয়াছিলে তাহাই তাহার হৃদয়ে 

বন্ধমূল হইয়া থাকিবে। তিনি চিরদিনই সেই ভাব হৃদয়ে 
পোষণ করিবেন। হয়ত তোমার কথ! পড়িলে তিনি লোকের 
কাছে দেই কথা গল্প করিবেন। কোন দূরভিসদ্ধি না 
খাকিলেও তোমার সেই জসব্যবহারের কখ। তিনি কথা উপস্থিত 
হইলেই বলিবেন। এইরূপে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যখন 
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দশজন দশদিকে যাইবে, তখন সেই ধারণা! সব্বন্র ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িৰে। তোমার ভবিষ্যতের বাধহার ঘতই ভাল হউক না 

«কন সেই বিষ্ভালয়ের বাবহারামুস।রেই তীহাদিগের নিকট, 

তাহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট,তীহাদের পুত্র-কন্যাদির নিকট, 
পরিচিত হইবে। অতএব এক্ষণে খুব সাবধান, যেন কোন 
প্রকার কুব্যবহার কাহারও সহিত না করা হয়। এই সম্বাবহার 
কেবল ব্যক্তিগত নহে, লাধারণতঃ সকলের নিকট বিনীত, নসর 
সন্ধদয় হওয়া চাই । | 

কাহারও কোন প্রকার তোমার বিরুদ্ধে কোন কথ বলিবার 
না] থাকে । স্বভাব চরিত্র গঠণের সময়ে বিদ্যালয়ে যেন্ধুপ 
দেখাইবে, তুমি সেইন্ধপ স্বভাব চরিত্রের লোক বলিয়। সমাজে 

পরিচিত হইবে। বিষ্ঠালয়ের যাহারা তোমা অপেক্ষা! অধিক 
পড়েন তীহাদের নিকট হইতে মধ্যে মধো তাহাদের সুবিধা 
মত পাঠাত্যাস সম্বন্ধে সাহাযা গ্রহণ করিবে । এবং যাস্ারা তোমা 

'অপেক্দ! কম পড়েন বা কম বুঝেন তাঁহারা তোমার নিকট বিষ্তা- 

ভাস সম্বন্ধে খন যে ভাবে সাহাষ্য প্রার্থা হইবেন সেই ভাবে 
সাহাযা করিবে। তাহাতে নিজের একটু ক্ষতিন্নীকার করিতে 
হয় সে ক্ষতিকে ক্ষতি বোধ করিবে না, ফলে তাহাতে তোঙার 

মঙ্থান লাভ হইবে। এমন স্নেক সময় ঘটে যে তোমার 

পাঙ্স্থ ছাত্র হয়ত স্বল্প-দৃষ্টিমান, অধ্যাপক কৃষ্ববর্ণ কান্ঠ ফর্কে 
যে চিত্র অস্কিত করিয়া কোন একটা সূত্র বুঝাইডেছেন, তিনি 

জে চিত্র দেখিতে না. পাওয়ায় তাল করিয়া বুবিতেছেম না, 
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'সিরূপ অবস্থায়; তুমি তাহার খাতায় তাহাকে €লেই চিত্রটি 
আকিয়া দিলে তাহার বুঝিবার সুবিধা হইবে, গ্রত্যক্ষে 
তীহার একটি উপকার করিলে, আবার পরোক্ষে তুমি তোমার 
অধ্যাপকের চিত্রের অনুকরণে তৎক্ষণাৎ আর একটি চিত্র 
অঙ্কিত করিয়া তোমার শিক্ষার পক্ষেও স্ববিধা হইল। হর 
ত নূতন একজন অধ্যাপক আসিয়াছেন, তাহার উচ্চারণ তুমি 
'বেশ বুঝিতে পারিতেছ কিন্তু তোমার সহাধ্যায়ী কেহ কেহ 
তাল বুঝিতে পারিতেছেন না অথচ শীলতা রক্ষার জন্য সে 
কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, সে ক্ষেত্রে অবসর 
কালে তুমি তোমার বঞ্ধু সমক্ষে অধ্যাপক মহাশয় যাহা যাহ। 
বলিয়াছেন তাহা আবৃত্তি করিলে তাহাদের সাতায়ার সঙ্গে 

সঙ্গে তোমারও বিষ্ভাভ্যাসেপ ।.পবী  ই১:। এবপভাবে 

সহ্থাধ্যায়ীগণের সাহাষাক (ঢা হইতে কখন কুচাত হইবে না।, 

তোমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, তীব্রমেধা হারের প্রতি 
কখন ঈধা করিবে না। সতীর্থদের ভিতর এই ঈর্ষা ভাবটা 
বড়ই ঘ্বণিত। ইহা কি্ড নুতন নহে। উত্তরচরিতে বাসন্তী 
ও আত্রেয়ী নামী মহষি ঝ।ন্ীকির ছুই ছাত্রীর মুখে কবি 
'ভবভূতি ও লব কুশের তীক্ষু বুদ্ধি ও তাহাদের উভয়ের প্রতি 
শুরুর পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন । সেটা নাটক্কারের 

লব কুশের চরিত্রোদ্মেষ জন্যই হউক, আর যে কারণেই 
হউক, তবসূতি স্ষ্টি করিয়া ছাত্রীদ্বয়কে একটু খাট করিয়াছেন । 

অধিকন্তু তাহাদের পীড়া হইলে সাধ্যমত সেবা করিবে, 



সমপাঠিগণের সহিত বাবহার ৫০ 
কোন বিষয়ের অভাব হইলে, তোমার যতদূর সাধ্যায়ন্ত,. 
সে অভাব দুর করিবার চেষ্টা করিবে। পুর্বে 
সহ্থাধ্যায়ীগণের মধ্যে সৌহার্দ এত অধিক ছিল, যে সকলেই 
সকলকে নিক্গ পরিবার ভূক্ত বলিয়া মনে করিতেন। 

আমার পুজাপাদ জোষ্ঠসোদরপ্রতিম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারা- 
কমার কবিরত্ব মহাশয় তাহাদের পাঠদ্দপায় গ্রীক্মাবকাশে 

দূর দেশবাসী যে সকল ছাত্র বাটা না গিয়া কলিকাতায় থাকি- 

তেন, তীহারা সকলে কিন্ধপ আনন্দ সহকারে তাহাদের 

কোদালিয়ার বাটাতে গিয়া অবকাশ কাটাইতেন তাহার গল্প 

করেন ও পূর্বস্ৃতিজনিত আনন্দ অমুতব করেন। নকলেই 
তাহার জননীকে মা বলিয়া ডাকিতেন এবং অকৃজিম মাড়- 

শেঙকানুভব করিতেন । এরূপ পবিত্র আনন্দ ভোগ করা 

ছাব্রজীবানই সম্ভবপর। ইহা বড় আনন্দপ্রদ পবিভ্রভাব। 

ইহাতে হৃদয়ে ছদয়ে যে পবিত্র প্রণয়ে আবন্ধা হয়, ভাবী 

জীবনের দুরূহ সংশ্রামেও তাহা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইবার 
নাতে । পরে হয়ত বিষয়কণ্ম সঙ্গে বিরোধা ভাব আসিয়া 

উপস্থিত হইয়া উ5য়ের মধ্য অশান্তি আনয়ন করিতে পারে, 

অন্ততঃ বাহিক দৃগ্টিতে সেইরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু 

টাত্র-জীবনে যদি প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া পাকে তাহা হইলে 

সেই ঘোর সাংসারিক সংঘর্ষের তস্তন্ভলে প্রণয়ের শান্তিময় 

প্রশনবণ প্রবাতিত হইয়া জীবনকে, -সঃলারকে আনন্দময় 

করিয়! তুলিবে। এইন্প ন্ুৃখ শাস্তির বীজ কিন্ঠু রোপণ, 



৫8: পুত্রের প্রতি উপদেশ: 

করিবার সময় এই ছাত্র-জীবন। এখন না করিলে ইহা 
পর আর হইবে না। সতীর্থগণের ভিতর কেহ কখন তোমার 
মসন্তোষজনক কার্ধ্য করিলে তোমার তাহা সহা করিতে হইবে 

তজ্জন্য তাহার উপর ক্রোধ করিবে না, প্রতিহিংসার কথা 
কখন ও মনে আনিবে না । কেহ তোমার প্রতি কোনরূপ 
 অসব্যবহার করিলে, তুমি তাহাকে বুঝাইয়৷ বলিবে তিনি সেরূপ 
আর না করেন, তাহাতে ও তিনি প্রতি নিবৃত্ত না হন, সাধারণ 
বন্ধু অর্থাৎ তোমার ও তাহার উভয়েরই যিনি বন্ধু এমত লোকের 
(নিকট সে কথা বলিবে, যে তাহার মধ্যস্থত:য় তোমার মনো: 
মালিন্য অপনীত হয়, তাহাতেও কৃতকার্য না হও ভীাহার 

ংসর্গ ত্যাগ করাই শ্রেয়, কিন্তু কে!নও কারণে তাহার বিন্দ্ধে 
শিক্ষক ব অধ্যক্ষকে কিছু বলিবে না। এইরূপ অভিযোগ 
করাটা বড় দোষের কথা, ইহাকে আমি বড় ঘ্বণা করি। 
বিস্ভালয়ের এই সাণান্য অভিযোগ সংসারের ঘে।রতর 
গোলযোগের অগ্রসূচী মাত্র । সহা করিতে, উপেক্ষা করিতে, 
নত হইতে, অবশেষে ত্যাগ স্বীকার করিতে এখন হইত 
শক্ষ। কর। উচিত। এখন তোমাদের হারয় কমল, অন্তর পবিত্র 
মাছে, এখন যদি ইহা শিক্ষা না কর সংসারের ঘোর স্বার্থপর 
দাবর্তনে পড়িয়া কোথায় ডুবিয়া যাইবে, তোমার স্বভাব চরিপ্র, 
দাচার ব্যবহার, বসতবুদ্ধি অতল জলে ড্বিয়া যাইবে 
দতএব এই ছাত্রজীবনে বাল্যঙ্ীবনের খেলাঘরের মত 
॥ই মকল সপ্প্রবৃত্তি যাহাতে উদ্মেব হয় ভাহা৷ করা চাই । 
2... 
8.7 
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সময়ে সময়ে ছুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক বিষ্ভালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক 

গণের বিবাদ হইয়া থাকে তোমাদের বিষ্ভালয়ে যে কখন হয় 

নাই বা হইবে ন। তাহ! সম্তব নহে । সেক্ষেত্রেকি করিবে? 
এরূপ ঘটনা ও শিক্ষার একটি আদর্শ স্থল। পুর্বেব অনেক. 

বার বলিয়াছি, শিক্ষক গুরু অভান্ত, তিশি কিছু অন্যায় করিতে 

পারেন না, ছাত্রগণ তাহার অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে না 

পারিয়া অনেক সময় হিতে বিপরীত করিয়া ফেলে। উভয় 

পক্ষের অভিপ্রায় উভয়কে শাস্তভাবে অবকাশ মত বুঝাইয়৷ 

দিলে, অনায়াসে শাস্তি স্থাপিত হইতে পারিবে। এইস 
শবস্থায় ধীর তাবে মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিবে, অথচ 

তুমি দশের এক জনই থাকিবে, সহাধায়ীগণ হইতে আপনাকে 
পৃথক বিবেচনা করিবে না। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া ক্রমে 
ক্রমে শিক্ষক মহাশয়ের সদভিপ্রায় বুঝাইয়া দিবে। এরূপ 

বাহারে উভয়ের সৌহার্দ অবিচলিত থাকে এবং শিক্ষক 
মহাশয়ের প্রতি ছাত্রগণের ভক্তি ও ভাহাদের প্রতি শিক্ষক 

মহাশয়ের প্রীতি অক্ষুপ্ন থাকে । তাহা হইলে তোমার 
শানন্দানুস্ূতি হুইবে। এই ভাব লইয়। সংসারে অবতীর্ণ 

হইলে সমাজের যে কত দূর উপকার সাধন করিতে পারিষে, 
পরে দেখিতে পাইবে। যাহারা সংসারে শাস্তির আশ। 

করেন, ভগবান তাহাদিগের মঙ্গল করেন। | 

বিদ্ালয়ের কর্মচারী । বিষ্ভালয়ের অপর এক শ্রেণীর . 
লোকের সংস্পর্শে তোমাদিগের সর্বদাই আসিতে হয়। - 



৫৬... পুত্রের প্রতি উপদেশ-: 
ইহ্ীরা' শিক্ষক ও নহে, সঙথাধ্যায়ী ও নহেন। ইহার 
বিগ্ভালয়ের কণ্ধ্রচারী। ইহীদিগকেও যথেষ্ট ভক্তি করিবে 
ইহারাও তোমার শ্রদ্ধার পাত্র! বিষ্ভালয়কে যদি পিতার 
ম্যায় ভক্তি করিতে শিখিয়া থাক তাহা হইলে বিদ্ভালয়ের 
যাহারা, পরিচর্যার নিরত তীহাদিগকে অবশ্যই পিতার 
পুরাতন কর্মচারিদের যে ভাবে বাবহার করিতে হয় সেই 
ভাবে মান্যের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ভালবাসার সহিত 
বাবার করা উচিত নয়. কি? বাটীতে কি করিয়া থাক 
আমার পুরাতন কর্চারিগণকে চিরদিনই তোমরা জোত্ঠভ্রাত। 
সান্বোন্ধন করিরা থাক, ভয় কর, ভক্তি কর, ভালবাস। 
বিষ্ভালয়ের কম্মটারিগণকেও সেইরূপ বাবহার করিবে। 
এখনও করিবে চিরদিনই করিবে। এ সম্বন্ধে আমার একটি 
বালোর স্মৃতি মনে আদিতেছে। আমার পিতৃদেবের 
সভিত সত সনযে শামি হালিসহরে বেড়াইতে যাইতাম। 
মধো মা. হাদিসহরের এজন উততকালের প্রাচীন 
অধিবাসী ৬): ন গাঙ্গুলি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাং হইত | 
পিতা গাকর হাশর তাহাকে প্রণাম করিতেন আনাকেও 
প্রণাম করিছত বলিতেন। প্রথমতঃ আমার ধারণা ছিল, 
গাঙ্গুলি মহাণএ পিত! মহাশয়ের অন্যতম অধাপক, কিন 
গাঙ্গুলি মহাশযকে আধাপকের মত কিছুই দেখ।ইত না। 
মনে বড় খটক। হইত, কিন্তু সে খটক! বেশী দিন স্থায়ী 
হয় নাই, পরে শুনিল?ন তিনি সংস্কত কলেজের ভূতপৃৰ 
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কেরাণী ছিলেন। * কেরাণীর প্রতি এ ভক্তি দেখিয়া 

চমত্কৃত হইতাম, তখন হইতে কিন্তু সেই তাবে আমিও 

বিদালয়ের কন্মচারীগণের স্হিত বাবহার করিতে শিখিলাম ৷. 

কথ। প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে উক্ত গাঙ্গুলি মহাশয়ের 
শাদ্ধোপলক্ষে অনেক বড় বড় পণ্ডিত হাল্সহরে 

গিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধাম্পদ স্বর্গ 

পণ্ডিত প্রবর গিরিশচন্দ্র বিদাারত্র, ষছুনাথ তর্করত্ব, রামনারায়ণ 

তর্করত্ব প্রভৃতি কয়েকটি মহোদয় আমাদের বাটাতে অনস্থিতি 
করিয়া আমাদের কুটার পবিত্র করিয়াছিলেন । এত বড 

বড় পণ্ডিত কেবল স্বীয় গাঙ্গল মহাশয়ের প্রতি ভক্তি 

প্রণোদিত হইয়াই শ্রাদ্ধোপলক্ষে হালিনহরে গমন করিয়া- 

ছিলেন। শ্রান্ধের বিষয় আলোচা নহে । 

যে কথা পুর্ব বলিতেছিলাম বিদ্যালয়ের কর্খচারিদিগের 
প্রতি ও এইরূপ বাবার করা চাই। অধায়ন কালে অর্থাৎ 

মতদিন বিদ্যাভাসে রত থাকিবে, একাগ্রভাবে তাহাতে 

মনোষোগী হইবে । অনত্যমনা হইয়া কোন কানা না 

করিলে সে কার্ধো কখন সফল-মনন্াম হওয়া দায় না। 

এই যে শত যুবক বিদ্াালয়ে শধায়ন করিতেছেন, সে 
৯৯৭ পপ সপ পপ পা ০৯১ 

* ওরামধন গান্ুলি হাশর শবসর গ্রহণ করর পর তাহার, 
জোপুত্র কালীচরণ গাস্থলি মহাশয় বিন উক্ত কার্ধা করেন এব 

পরে তীহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীুক্ত ননিলাস গাস্্লি এক্ষণে সাঙ্কত 
কগেজে- কেরাণীগিরি করি তছেন। 



4৮ পুত্রের প্রতি উপদেখ 
একই অধ্যাপক একই ভাবে সকলকে শিক্ষা দিতেছেন 
কেবল চিত্তের একাগ্রতা না থাকায় অনেকে সে শিক্ষার 
ফল লাত করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে আরও এক কথ 

বিদ্যাভ্যান কালে, অন্ত কোন বিষয়ে কোন মতে মনোযোগ 
দিবে ন|। পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক 
এমন কি ধন্ম সম্বন্ধেও কোন বিষয়ে মনোযোগ দিবে না 
শিক্ষিতব্য বিষয়ই তোমার একমাত্র পাঠ এবং চিন্তার 
বিষয় হওয়া চাই, তাহার সাহায্যার্থ যে সকল পুস্তকাদি 
অধ্যয়ন করিতে হয় শিক্ষকের উপদেশামুসারে তৎসমুদায় 
যতদুর সাধ্য অধায়ন ও আয়ত্তাধীন করিবে । 

াদ পত্র পাঠ। আজকাল অনেক যুবাকে বিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষা শেব হইবার অগ্রেই, খবরের কাগঞ্ পড়িতে 
দেখিতে পাই। উহাতে আমার আপত্তি আছে। সংবাদ 
পত্র পাঠ করিলে উপস্থিত সময়ের অনেক সংবাদ সংগ্রহ 
হয় মাত্র, তাহাতে বিদ্যাচ্চ। বাড়ে না, শিক্ষিতব্য বিষয়ের 
কিছুই সহায়তা করে না। বরং তাহার পরিবর্তে যে 
সকল সাময়িক পত্রিকা সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
থাকে তাহা পড়িলে উপকার হয়। সংবাদ পত্রে যে সকল. 
বিষয় লিখিত ও আলোচিত হয় তাহা ছাত্র জশবনে না 
দ্ানিলে কোন ক্ষতি নাই বরং না জানাই ভাল। মনে 
কর পৃথিবীর কোন একটি- স্থানে বড়ই অন্নক্ট হইয়াছে, 
লে দলে লোক অনাহারে প্রীণত্যাগ করিতেছে, তুমি 



সংবাদ পত্র পাঠ ৫৯. 

এখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, তোমার এমন কিছু আধিক সামর্থ 

নাই যে তুমি তাহাদের অন্নকষ্ঠ নিবারণ করিতে পার. 
গথবা তোমার এমন সময় নাই যে তুমি তাহাদের অন্নক্ট 
ও অকাল মৃত্যু নিবারণ জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন ও. 

ততপক্ষে চেষ্টা করিতে. পার, যদি তাহা করিতে চাও তাহা 

হইলে তোমার বিদ্যাশিক্ষার বিষম বিদ্প ঘটিবে। (লেখা 

পড়া ত্যাগ করিয়! তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। একসপ 

ঘটনা অনেক ঘটীয়ছে। সেই জঙ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, 

সংবাদ পত্র পাঠ যেন না করেন। যদি বল নিজের জন্য সাময়িক 

সংবাদ রাখা আবশ্বক; সে ভারটা অভিভাবকের উপর 

যন্ত করিলে তাল হয়। ছাব্রগণের কিসে ভাল হবে 

বিদ্ালয়ে শিক্ষক মহাঁশয়গণ এবং বাটাতে অভিভাবকগণ 

দিবানিশি ভাবিতেছেন। তোমাদের অপরিণত বুদ্ধিতে 

ভাবিয়া তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু হইবে না। শিক্ষক- 
গণের উপর এবং অনতিতাবক বর্গের উপর এইরূপে সম্পূর্ণ 

ভাবে নির্ভর করিভে শিক্ষা করিতে হইবে। উপস্থিত 

সংবাদ লইয়। তোমার দরকার কি? বিলাতের মহাসভ।য় 

স্থিতিশীল বা উন্নতিশীল কোন দল প্রধান, এখানকার 

গ্লরাসনকণ্তাগণ কি প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতেছেন, নে 

বিষয়ে' এক্ষণে তোমাদের মন্টি্ষ আলোড়িত না করাই 

ভাল। সংবাদ পত্রে এই সকল রাগ্জনৈতিক বিষয়ে ষে 

ভাবে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিভ হয় তাহা পাঠ করিয়া 



৬৩ পুত্রের প্রতি উপদেশ 

অনেক সময় মন অস্থির হইয়া উঠে, অথচ 'তাহার কোন 
উপায় করিতে পারিবে না ।: 

রাজনৈতিক আন্দোলন-_অনর্থক মন চঞ্চল করিয় 
নিজ কর্তব্যের হানি করার আবশ্যক কি? রাজনৈতিক বিষয়ে 
কি সংবাদ পত্র পাঠে, কি সভা সমিতিতে যোগদান কোন দিকে 
কোন সংস্পর্শ রাখিবে নাঁ। অনর্থক সময় নষ্ট ও মন চঞ্চল 
করা মাত্র। তাহাতে তোমার পাঠের সমূহ ব্যাঘাত ঘটিএে 
উহা! সর্বতোভাবে তাগ করিবে । রাজা আছেন রাজ 
প্রতিনিধি আছেন, প্রধান শাসন কর্তাগণ আছেন, প্রধান 
বিচারালয় আছে, শান্তিরক্ষক বন্দোবস্ত আছে, তাহার উপর 
আমাদের দেশের চিন্তাশীল শিক্ষিত মহামুভব দেশভক্ত বাক্তিগণ 
আছেন ইহারা সকলে তোমাদের মঙ্গল জন্য সববদা বাস্ত আছেন, 
তাহাতে তুমি এখন কিছুদিনের জন্য সে ভার তাহাদের উপর 

ম্যস্ত করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করিলে, বিষ্ভাভাসের 
স্থবিধা হইবে। নচেৎ দুউদিকই নষ্ট হইবে । অনেক অপরি- 
গত বয়ন্্, যুবক অর্ধ শিক্ষিত অবস্থায় রাজানৈতিক আন্দোলনে 
যোগ দিয়া তাহ।দের নিঞ্জের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, স্ৃতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন ও 
তথ্িষয় পাঠ হইতে দূরে থাকিবে । রাজনীতি পাঠে কোন. 
দোষ আছে আমি তাহা বলি না। বিষ্ভালয়ে, সমাক্ত 
নীতি, অর্থনীতি, বাবহারনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি পাঠা বলিয়া 
নিদিষ্ট আছে। তাহা অধায়ন করিয়া ততসম্থপ্ধে যে জ্ঞান 



সামাজিক আন্দোলন ৬৯ 

হইবে তাহা ভাবিকালে কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া অনেক সফল 
প্রসব করিবে। রাজনীতি অপরাপর নীতির ম্যায় শিক্ষা 

সম্বন্ধে বিরোধী নহে। তবে আমার ইচ্ছা যতদিন বিষ্ভার্থা 

থাকিবে দেশের উপস্থিত রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা 
করিবে না, আন্দোলন করিবে না । রাজনৈতিক আন্দোলন 

ভাল কি মন্দ তাহ! সাধারণ ভাবে কিছু বলিতেছি না। কেবল 
চাঞ্জদের সম্বন্ধে নিষেধ করিতোথ্ মাত্র। যখন বিষ্ভাভ্যাস 

শষ 5:1৭, নিজে নং নর ক্ষেত্রে অবতীণ হইবে, নিজ বিষ্থা 

নুদ্ধি অনুসারে কাধা করিতে শিথিবে, তখন নিজ কর্তব্য স্থির 
করিবে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন তাল বলিয়া মনে হয় 

করিবে। সময় ও অবস্থার পর সকলই নির্ভর করে। এক 

সময়ে যাহা নিষিদ্ধ হয় সময়ান্তরে তাহা অবশ্য কণ্ঠবা হইয়া 

দাড়ায়। এক অবস্থায় যে নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ধবা, 

অবস্থাস্তরে তাহা হয প্রতিপালা না হইতে পারে । সংসারের 
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সামাজিক আন্দোলন-_ রাজনৈতিক অপেক্ষা সামাজিক 

বিষয়ে মনোযোগ দিলে বিছ্ভান্যাসের পক্ষে আরও ব্যাঘাত 

ঘটে। এখনও তোমরা সমাজের লোক নহ। সমাজের সহিত 

তোমাদের এক্ষণে সাক্ষাত পঙ্গে কোন সঙ্গন্ধ হয় নাই। 

বিস্ভাত্যাসরত লোক চিরদিনই অসামাজিক হইয়া থাকেন। 

“অসামাজিক” আমি কোন মন্দ অর্থে বলিতেছি না। সমাজের 

সহিত সম্পর্ক রাখিতে গেলে লেখাপড়া হইয়! উঠা কঠিন। 



.. ৬৪ পুত্রের প্রতি উপদেশ 

কর ইংরাজ জাতি, যাহারা জাতিভেদ মানে না, একটু ভাল 
করিয়া তাহাদের সামাজিক অবস্থা পর্যাবেঙ্গণ করিলে দেখিতে 

পাইবে তাহাদের ভিতর গুণ-কন্মানুসারে বিভিন্ন জাতির বা 

সম্প্রদয়ের ছ'ণাচ কাধিতেছে। আবার সম্প্রদায়ের ভিতর 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় জন্মিতেছে। সেখানে বণিক (100700110 

ও ব্যবসাদার (0061) (খভিন্ন সম্প্রদায় । তাবে শা-নজিক, 

নিয়মামুস।রে বিভিন্নতা রক্ষার ভিন্ন প্রথা মাত্র, যাহা হউক, 

পরের কথায় দরকার নাই । পূর্বের যাহা বি তেছিলাম, সমাজ 

এক্ষণে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় সন্থুষ্ট থাকিয়া আপনার 

কাধ্য কর, যখনকার (ম কার্ধা তখন সেই কাব্য স্চারুন্ূপে 

সমাধা কর, তোমার কর্তব্য সাধনে তোমার উপকার হইবে, 

তুমি যে পরিবারের অন্তর্গত তাহার উপকার হইবে, তোমার 

দেশের উপকার হইবে, একল কাধ্যই স্থান ও কাল স৷পেক্ষ 

এক স্থানে বাএক সময়ে এক কথায় যে কার্য সিদ্ধি হইবে, 

অকালে বা স্থান বিচার না করিলে সহ কথায় তাহা হইবে 

না, সুতরাং এক্ষণে অনর্থক সাম।জিক কার আন্দোলনে যোগ 

দিয়! তোমার কর্তবা হানি করিবে ন1। 

ধন্মনীতি___রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা! বলিলাম, সামাজিক 

বিষয়ে যাহা বলিলাম, ধন্ধনীতি সম্বন্ধে ও ঠিক তাহ।ই বক্তব্য । 

বলগিয়াছি, তোমার জীবনের তিনটি লক্ষ্য স্থির করিয়! 

প্রথম হইতে তাহারই জন্য তোমাদের সকলের চেষ্টা করা কঠধা 

বিস্ভা, ধল্ম ও জধান।: তুমি এক্ষণে কর্তব্য স।ধনের প্রীথম স্তরে 
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আছে। অগ্রে এই স্তরের কার্ধা শেষ কর, পরে -যঞ্ধন 
ধন্স্তরে উঠিবে, তখন ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিবে, কার্য 

করিবে। এক্ষণে বংশগত জাতিগত নিয়ম রক্ষা করিয়া 
তাহাকে ধর্ম বলিতে হয় বল, ততটুকু ধন্ম কর্ম করিয়া 

বিছ্যোপার্জনের জন্য একাগ্রভাবে চেষ্টা করিবে। 

উপরে বলিয়াছি বিদ্ধ! ছুই প্রকার, এক বিষ্তা যাহ! 

তুমি এক্ষণে অভ্যাস করিতে, সাহিতা, শাতি, বন্ততস্বাদি 

বিষয় পাধির বিদ্কা অপর বিদ্ভা আধ্যাত্মিক ,বিছ্য, যাহ! দ্রারা 

অপাণিব বিষয়ের জ্ঞান জন্মে অর্থ! ভগবানের তন্ত নিরূপণ 

করা যায়। এতদুভয়. বিদ্ধ! শিক্ষার পারম্পধ্য আছে। 

প্রথমে তোমরা এক্ষণে যে বিদ্তাতাাস করিতেছ এই পাধিব 

চাপরা বিদ্ক। অজ্জন কর। তাহাতে কৃতবিষ্ভ হইলে অপা- 

'ধৰ অর্গা পরা বিষ্ভাভ্যাস করিবে এবং তখন দেখিতে 

পাইবে কেমন করিয়া বিষ্ভান্তর হইতে অতফিত ভাবে মানুষ 

ধ্্স্থরে উঠে। এখন হইতে ধন্মের জন্য উতকঠিত হইবে 

নং। নিজের কর্তব্য সাধনই ধন্মী। এক্ষণে হ্মি যে বিষ্তা 

শিক্ষা! করিতেছ তানগ্যমনা হইয়া অভ্যাস করা ভোমার 

কর্ধবা, সাধনা, তপস্যা পূর্বেন তোমাকে সেই কাশীতে 

আমাদের যে ক্রঙ্গানন্দ” নামক ত্রঙ্গচারীর সহিত জালাপ 

হয় তাহার বিষয় কিছু বলিয়াছি তিনি যে সময়ে এ সকল 

কথা, বলেন, সে সময় তুমি তথায় উপস্থিত ছিলে, কিন 

তখন তুমি অত্যন্ত শিণু তাহার বাক্যের অর্থাব?ত হইতে 

৫ 
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পার নাই। তাহার কথার তাৎপর্য্য যে বিনা বিদ্যায় 'ধর্দব 
লাভ হয় না। তাঁহার বিদ্যা ছিল না তিনি ধন সাধনার 
জস্ক কত দেশ ভ্রমন করিলেন, কত লাধু স্ক্্যাসীর সেবা 
করিলেন কত প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 

কিছু হইল না। অবশেষে তিনি ৬কাশীধামে আসিয়া 
বিদ্যাত্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এতদিনে বোধ হয় তীহার 

পাঠ সমান্ত হহয়াছে, ধন্ম চচ্চায় রত হইয়াছেন। আর 

একদিনের কথা তোমার বোধ হয় মনে থাকিতে পারে, 

আমরা যেবার পুজার অবক্াশে ৬পুরীধামে সপরিবারে 

বাস করিতেছিলাম, পরম পবিত্র গোবদ্ধন মঠের বখমান 
কর্তা পরম শ্রদ্ধাস্পদ ?রিব্রাজক!চাধ্য শ্রীমৎ মধুন্থদন 
তীর্থ স্বামী, যিনি এখন ৬শঙ্করাচাধ্যের স্থলাভিষিক্ত, তাহার 

কৃপায় আমর! সর্ধবদ1 তীহার নিকট থাকিতাম। একদিন 

আপরাহ্কে আমরা অনেকে বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে 

ডাকযোগে তাহার একজন ব্রহ্ষচ!রী শিষ্তের নামে এক্ষখানি 

সংবাদপত্র আসিল, স্বামীঞ্জী উহা উদ্মোচন করিবা মাত্র তদত্যস্তর 

হইতে একটী ক্ষুদ্র অদ্প বাহির হইল। অগ্তরধানি দেখিয়াই 
স্বামীজী ঈষত হাহ্য করিয়া শিত্যকে আহ্বান করিলেন। 

: ইত্যবসরে আমাদের বুঝাইয়াছিলেন যে হটফোগীরা উক্ত 
বনজ সাহায্যে জিহ্বার নিম্ধের শিরা ছেদন করিয়া থাকে 

ত্বাহাতে ভিহ্বা উল্টা ইয়৷ গলদেশে দিলে যোগ আভ্যাস 

সহজে হয়। শিশ্ত আলিবাসীতর বঙ্িলেন, ভোমার এই 
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যন্ত্র এই পত্র মধ্যে'আসিয়াছে গ্রহণ কর, কিন্তু আমার নিকট 
প্রতিজ্ঞা কর ইহ! কখন ব্যবহার করিবে না। প্রথমে 

বিদ্য।ত্যাস কর (যোগ শান্স অধ্যায়ন.-কর ) পরে ধীরে ধীরে 

যোগভ্যাস করিবে । আমি তোমার গুরু, আমার আদেগ 

যে তুমি এ প্রকার প্রক্রিয়া করিবে না, ইহাতে ধর্ম না 

হইয়া অধন্থ হয়, যোগতভ্যাস এত তাড়াতাড়ির জিনিষ নয়, 
ধৈষ্যাববন্থন কর, কালে প্রকৃত সময়ে অবশ্যই অভ্যাস 

হইবে। ইত্যাদি অনেক উপদেশ দিলেন। তাহা হইতে 
বুঝ। গেল পরম পণ্ডিত 'ও পরম যোগশীল স্বামীজীর মতে 
বিদ্যাভ্যাম অগ্রে প্রয়োজন, পরে যোগভ্যাস করিতে হয় । 

ইহাকেই আমি বলিতে ছিলাম স্তরে স্তরে উঠা। লক্দিয়া 

উঠিতে গেলে পদশ্থলন হইবার খুব সন্তাবনা এবং পদশ্থলন 
হইলে হজ পদ্দাদি ভগ্ন হইবার ও খুব সপ্ভাবনা। অতএব 
আস্তে আস্তে যেমন কর্তব্য কন্দ্ব করিযা যাইতেছ তাহ।ই 
কর ধশ্ধের জন্য উত্কত্টিত হইবে না, তাড়াতাড়ি করিবে না। 

ধন্ম জিনিষটা! তাল কিন্থু কল ভাল জিনিষ সকল সময়ে 

এবং সকল অবস্থায় তাল হয় না। সময় ও অবস্থা ক্রমে 
ভাল জিনিষ ও মন্দ হইয়া দাড়ায় । আমাদেয় এদেশে 

সামাদের পরম পবিত্র খুষিগণ প্ররধ্িত ধন্মের ও আচার 

ব্যবহারের এত খারাপ অবস্থা হইয়াছে কেন? প্রকৃত 

ধর্ম হইতে আমরা এত দূরে শ্পড়িয্নাছি কেন? যথার্থ 
ধর্ম তন্ব-ছাণডিয! .ভগহত্তৰ ত্যাগ “করিয়া জাঙগরা বৃথা 
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বাজে জিনিস লইয়া এত ব্যস্ত রহিয়াছি কেন? টি 

একমাত্র উত্তর আগাদের হন্তে ধন্মক্মের ভার ন্যস্ত হওয়ায় 

এদ্ধপ ঘটিয়াছে। ব্রাঙ্গণের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য ছিল 

অধ্যয়ন পরে অধ্যাপন|। এবং তগ্পরে যজন ও যাজন। 

ব্রা্শণ যেদিন তাহার ব্যতিক্রম করিলেন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা 

ত্য/গ করিয়। যজন ও যাজনে মন দিলেন ; সেই দিন হইতেই 

আমাদের অধঃপতন । যাজন ত পরের কথ! যজন করিবে 

কে? তাহার তত্বস্থি, বিনা-অধ্যয়নে কিরপে হইবে 

গোটাকতক মোটামুটি কথা লিখিয়া লইয়া যজন যজনা ৮লে 

, চলিলে তাহার যে ফল হইবার তাহাই হইয়াছে স্থান 
তাল করিয়। পাঠ করা চাই। দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা 

চাই, তাহার পর ধন্ম শান্তর পাঠ করিয়া অবশেষে যজন ও 

যাজন। তাহা না করিয়। “সহণ্ণেধ পাঠ করিয়া ভটির 

কথেকটি শ্লোক, একটু অভিধান বড়জোর ষ্টাবিংশতি তদের 
একাংশ পড়িয়া তিনি যাজ্য ক্রিয়ার জন্য প্রস্ত হইলেন, ফলে 
তাহার নিজের কিছু জ্ঞান জন্মিস না, পরকে কি জ্ঞান দিবেন। 

নিগেই যজন কাহাকে করিতে হয়, কিন্রপে করিতে হয় ভাহ। 

শিখিলেন না যাজন করিবেন কি করিয়া? সেইজন্যই এখন 

কার দিনে অন্যানা ধন্মাবলম্বীদের সংঘধে আসিয়! ব্রাহ্মণেতর 

জাতির! ব্রঙ্গণদিগকে আর মানিতে চাছেন না। মান্য পাই- 

বার বস্তু না থাকিলে, কেবল অভিজাত্যাভিমানে কয় দিন 
আগর মানা পাইতে পার। যায়? ক্রাব্ষণ যে জন্য ভারতে এত 
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[না, সকলের পুজ্যছিলেন, ব্রাহ্মণের সে জ্ঞান এখন কোথায় 
বঙগাদধান না হইলে কি ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেই 

ত ব্রাহ্মণ হয় না। উপনয়ন হইলেও ব্রাঙ্ষণ হয় না। তিলক 

বজ্ঞসূত্রাদি ব্রাহ্মণের বাহিক লক্ষণ মাত্র কিন্ত অন্তরের সে সার 

বশ্টটুকু সে ব্রঙ্গজ্ঞানটুকু এখন কোথায়? প্রকৃত ব্রা্গণ পদ 

বাচা হইতে হইলে স্থতরাং ব্রঙ্গজ্ঞ।ন থাকা আবশ্যক । ব্রঙ্গঙ্ঞান 

াপনা হইতে হয় না। ব্রঙ্গজ্ঞান লাত করিতে হইলে বিষ্যা- 

শিক্ষা করিতে হয়, ব্রশ্গাবিষ্ঠা দর্শন-শান্জ সমাক পধালোচনা ন১ 

করিলে হয় না। আবার দর্শনশান্ম সমাক উপলব্ধি করিতে 

হইলে তাহার পূর্ববন্তী সাধারণ জ্ঞানজনক বন্ততব্ ভাষা 

তষ্ডাদি শিক্ষ। করা চাই। স্ৃতরাং এক্ষণে যে বিষ্তা শিক্ষা 

করিতেছ ইহা ব্রঙ্গ বিষ্ভা শিক্ষার প্রথম সোপান, ইহ। উপেক্ষা 

বরিয়া একেবারে ব্রঙ্গজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা বৃথা । একদিন 

৬ বারনসী ধামে মহাত্বা ভাক্ষরানন্দ স্বামীজীর মুখে একটা 

বড পরিহাসের কথা শুনিয়াছিলাম 2 

একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, “দেখ £ভামাদের 

কলিকাতার অনেক বাবু এখানে আসিয়াই শামার নিকট 

হইতে ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়। পরের গাড়ীতে কলিকাতায় 

ফেরত যাইতে চাহেন।৮ কথাট! এত পরিহাস বাঞ্চক ভাবে 

বলিলেন, যে তাহাতে আমার একটু লজ্জা হইল। কথাটা 

ঠক, ব্রহ্মজ্জান এত সহজ প্রাপ্য জিনিষ নয়, ইহার জন্য অনেক 

জেট করিতে হয়, অনেক শিক্ষ! করিতে হয়, আবার এই দর্শন 
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. শান্তর অধ্যয়ন সম্বন্ধে একদিন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ যোগীবিশুদ্ধানচ্দ 
 স্বমীজী বলিয়াছলেন, যে আজকাল সকলেই বেদাস্ত অধায়ন 

করেন এবং অনেকেই বেদাস্ত অধ্যাপনা করেন। দর্শন শান 

পাঠ করিয়া তাহা আয়ত্ব করিবার জন্য জমী তৈয়ার করিতে 

হয়, মস্তি সে সকল দুরূহ ভাব গ্রহণোপযুক্ত করিবার জনা 
প্রস্তুত করিতে হয়। পড়িলেই হয় না, বা পড়ানও বড় সহজ 

নহে। এই সকল মহাজন বাকা স্মরণ করিয়াই আমার ধারণা, 

সহসা! এই কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তাহ!তে 

সে সকল কঠিন বিষয় আযাম্বাধীন হয় না বৃথা শ্রম ও সময় 

ক্ষেপ মাত্র । তাহা অপেক্ষা পুরে যাহা বলিয়াছি যদি স্তরে ২ 

উঠিবার চেষ্টা কর সে সকল কঠিন বিষয় সহজ বোধ্য হইবে, 

ঠিক ভাবগ্রহ হইবে, অধায়ন সফল হইবে এবং পরিণামে বক্ষ- 

জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে । পৌরাণিক ফ্রুব, প্রহলাদ, শুক, 

সনাতনাদি মহাত্বাগণের কথা পৃথক । বাহার! পূর্ব জন্মার্জিত 

_ বিশেষ স্বকৃতি ফলে ভগবানের বিশেষ কৃপা ল।ত করিয়াছিলেন, 

সে প্রকার মহাত্ম'গণ আমাদের হিসাবের বাহিরে । তাহাদের 

সহিত সাধারণ মানবের তুলনা ও চলে না, তাহাদের অদৃষ্ট 

লইয়া কয়জন জম্মিয়াছেন। ভগবান যাহাকে বিশেষ কৃপা 

কটাক্ষ করেন, তাহার কথা স্বতন্ত্র। আমরা সাধারণ মানবের 

কর্ধব্যাকর্তবোর কথা আলোচনা করিন মাত্র। এ সকল 

মহাত্মাদের কিসে কি হইল তাহ! নির্ণয় করা আমার কণ্ম নহে 

তাহাতে আমার সামর্থাও নাই। 
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_ অনেক সময়ে দেখিয়াছি বিষ্তাত্যাস কালে অনেক ছাত্র কোন 

একটা! ধর্ম সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়! সেই ধণ্ম সম্প্রদায়ের 

আদরনীয় ধন্দ্পালনে তৎপর হইয়া বিদ্যাশিক্ষায় জলাঞ্জলি 

দিয়াছেন। তাহাতে তাহাদের ধশ্ম সম্বন্ধে কিলান হইয়াছে. 

জানিনা । সাক্ষাৎ পক্ষে লেখাপড়ার পথে কণ্টক হইয়াছে 

উহাদের নিজের সাংসারিক উন্নতির অবরোধ হইয়াছে; সঙ্গে 

সঙ্গে পিতামাত। আত্মীয় স্বজনের আশা তরসা সমূলে নির্মল 

করিয়াছেন। ইহাতে তীহ।র! না নিজের উপকার করিয়াছেন; 

না তীহাদের হইতে সমাজের বা দেশের উপকার 

সাধিত হইয়াছে। অনেকে চৈতন্যাদি মহা স্মাগণের উদদাস্থরণ, 

দিয় থাকেন। তাহারা জানেন নাঁষে টচস্ঠনা কিরূপ বিষ্ভা- 

শিক্ষার পর সন্গ্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। মামি যে পথে' 

রক্গক্জান লাভের কথ! বলিতেছিলাম চেতনাদোবের ঠিক সেই 

পথে স্তরে স্তরে শিক্ষালাভ হইয়াছিল। শ্মৎ শঙ্ষরাচাধ্যেরও - 

তীহণই, তবে এই সকস মহানুভবগণের সাধারণ জনগণ অপেক্ষা 

অল্পদিনে বিদ্ভাল!ভ হইয়াছিল। সেঢা তীাদের মসাধারণ, 

দ্ধিসন্তার পরিচয় মাত্র, সকলেই কি সেইরূপ অসাধারণ 

মেধাবী । একের উদাহরণ অপরে গ্রয়োগ করিতে হইলে, 

সব উপকরণ এলি ঠিক থাকা চাই। তাহা না বুঝিয়া হঠাছ, 

কোন ধর্ম স্প্রদায়ে ঢুকিয়! ধর্মোনতির চেষ্টা দ্বারা, না ধন্দেয় 

উন্নতি ছয়, ন। সমাজের উপকার হয়। হইবার মধ্যে যাহা. 

প্রতিনিয়ত দেখিতেছ্ছি সংসারে অনন্ত কষ্ট ও অপরিনীম লাগান 
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এইরূপে কেহ বা বৈষব দলে কেহ বা বিওসফিই্ট দলে কেহ বা. 
ব্রাঙ্ম সমাজে, কেহ বা রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়। ইত/ত্রক্ 
স্ততোনষ্ট হইয়াছেন। আমি কোন সম্প্রদায় বিশেষ ভাল কি 
মন্দ তাহ! বলিতেছিনা। ধশ্মীসম্প্রদায় কোনটিই মন্দ নহে! 
সক সম্প্রদায়ই ভাল । তবে ভাল মন্দ বিচার করিবার তোমার 
এখন সময় কোথায়? তুমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, 
তাহার যে ধশ্ম, তাহারই তত্ত কতটুকু জান, কেবল ভাসা ভাসা 
গোটাকত মোটামুটী কথা৷ দেখিয়া শুনিয়া জানিয়াছ মাত্র । 

যখন তুমি তাহার ভিতর প্রবেশ কর নাই, তাহার ভাল মন্দ 

জানিতে পার নাই তখন তাহার সহিত অন্য ধর্মের তারভমা 

বিচার কেমন করিয়া করিতে পার ? এ সকল বিচার করিতে 

অনেক পড়িতে হয়, অনেক জানিতে হয়। তাহা তুমি এখন 

পারিয়া উঠিবে না, কাজে কাজেই তাহাতে তোমার এক্ষণে 

নিরস্ত থাকাই ভাল । যুবক লেখাপড়ার সময় ধর্ম সম্প্রদায়ভুত্ 

হইয়া পড়াশুনা ত্যাগ করার জন্য অনেক পিতামাতাকে 

আক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। সাক্ষাত দেবতা পিতামাতা, 

তাহাদের মতের বিনন্ধে, তাহাণ্র দুঃখের কারণস্বরূপ পুত্রের 
ধন্ম চেষ্টায় যে কি ফল হয় তাহা! আমি বুঝিতে পারি না। 
ইহাতে ধন্ম হয় কি অধশ্মা হয় জানি না। ইহা উপরে যাহা 
.বলিয়াছি তাহাই, ধর্মের ন্যায় ভাল জিনিসের অপবাবহার | 

স্বল্প বিদ্ভার উপর প্রতিষ্ঠিত ধন্দশমত স্থায়া হয় না। 

কয়েক দিন বা কয়েক বৎসর পরে আবার মত 
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পরিবর্তিত হইয়। যায়। একবার যে ধর্মে একজন বিশেষ 
আশ্থা দেখাইলেন, কিছুদিন পরে জ্ঞানবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতার 

সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে বীহরাগ হইয়া ধর্ম্াস্তর গ্রহণ বা প্রথমে . 

ংশ পরম্পরা! ক্রমে যে ধশ্ম সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তাহাতেই 
প্রতাবর্তন করেন। এরপ দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। আমাদের 
বন্ধুবর্গের ভিতর এমত লোক আছেন, তবে স্থুখের বিষয় ও 
মৌতাগ্যের কথা যে তাহাদের সংখা! বড় অধিক নহে। 
এটা কেবল অল্ল শিক্ষার ফল, তারপর ধাহারা অধিক শিক্ষা 

লাভ করেন, নিজের ভুল হয়ত নিঞ্জেই বুঝিতে পারেন, আর” 
বাহার! তাহার পর আর শিক্ষা লাভ করিতে ন। পারেন, 

তাহারা কি ধন্ম সম্বন্ধে কি কর্ম সম্বন্ধে চিরদিনই সকল 

সমাজের অধোদেশে গড়িয়া থাকেন, তাহাদের কষ্ট দেখিয়া, 

সহানুভূতি হয় বটে, শিক্ষালাভ করাও চাই। 

ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, বোধ হয় আর কিছু 

বলা আবশ্মক নাই। মোট কথ! এখন যাহাতে পাঠে মনের 

একাগ্রতা নষ্ট হয়, যাহাতে চিত্তের চাঞ্চলা উৎপাদন করে, 

যাহাতে তোমাকে নিজের বিচার [বিবেচনা করিতে হইবে, 
এমন কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে না। সংসার, 

পরিবার, সমান্ত, দেশ সমস্তই যেমন চলিতেছে যতদিন শিক্ষা 

শেষ না হয়, ততদিন তেমনই চলিতে থাকুক, তুমি যে একজন' 

স'সার মধো, পরিবার মধো বা দেশ মধ্যে আছ ইহা কেহ 

জানিতে না পারে এমন ভাবে সমাজ চক্ষুর অন্তরালে, নিজ 
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. জময়োচিত কার্য্য অর্থাগড বিস্যাত্যাস লয়! সর্বদ। ব্যস্ত থাক, 
তাহাতে তোমাকে কেহ নির্বোধ বলে, অসামাজিক বলে, এমন, 
কি অধান্মিক বলে তাহাতে দুঃখিত হইবে না শাস্ত্রগত প্রাণ 

মনিষীগণ চিরদিনই এই ভাবে দিন যাঁপন করিয়াছেন। অনেক 

বিখ্যাত পঞ্ডিতের সম্বন্ধে কত কি নির্ববদ্বিতার গল্প শুনিবে, 
সেটা তাহার নির্বব,দ্ধিতার পরিচয় নহে, তাহার শ'স্কে একান্ত 

নিঝিষ্টচিস্ততারই চিহ্ন, ইহা! লজ্জার কথ! নহে, শ্লাঘার কথা। 

কেবদ এ দেশে কেন সকল দেশেই এমন অনেক মনিষীর 
কথা শুনা যায়। কিছু দিন হইল সংবাদ পত্রে একজন জন্মাণ 

পণ্ডিতের একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি জান্মণির 

কোনও বিষ্ভালয়ের বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক । তাহার এক 

ভগ্পী ভিন্ন আর সংসারে কেহ ছিল না। ভাই ভগ্রী একত্র বাস 

করিতেন। বহুকাল একটি বাটীতে বাস করিতেন, কিন্কু সে 

বাটার সংখ্যা জানিতেন না। একদিন অধ্যাপনার পর 

বিষ্ভালয় হইতে বাহির হইয়াছেন এমন সময়ে অত্যন্ত বৃষ্টি 

আসিল, সম্মখে একখানি ভাড়াটিয়। গাড়ী যাইতেছিল তাহার 

চালক আগ্রহ সহকারে তাহাকে গাড়ী লইফা কোন রাস্তায় 

কত সংখাক ভবনে লইয়া যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি 

তাহ। বলিতে পারিলেন না। তাহাতে গাড়োয়ান মহাগোলে 

পড়িল, কোথায় লইয়া যায়, কিছুতেই যখন তিনি নিজ রাীর 
ঠিকান। বলিতে পায়িলেন না, তখন শকট চালক তাহাকে পাগল 

স্থির করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়। যাইতে অনুরোধ করিব 



তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময় হঠাখ 
সেখানে তাহার একজন পল্লীবাসী ছাত্র তাহাকে তররস্থায় 
দেখিয়। সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া শকট চালককে ঠিকানা বলয়! 
দিলেন এবং পাছে পথে আরও কোন গোলযোগ হয় তাই 
সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বাটাতে পৌছিয়া দিলেন। উক্ত অধ্যাপক, 
মহাশয়ের সম্বন্ধে আরও একটী গল্প প্রকাশিত হইয়।ছিল। 

তাহার তগ্রী তাহার বেশি পথ চলিতে হয়, তাহা নিবারণ করিষার 

জন্য যে স্থানে তিনি অধ্যাপনা করিতেন, তাহার নিকটে আবাস 

গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধ্যাপক এমনি অন্যমনক্ যে প্রতিদিন 

তিনি সেই দুরস্থ পুর/তন বাটাতে গিয়া তথা তইতে ফিরিয়া 
আবার নূতন আবাসে আমিতেন। যখন তাহার তগ্রী একদিন : 

নয়, দুইদিন নয়, একপ প্রতাহই হইতেছে দেখিলেন, তখন 
তাহার ভ্রাতার সাহাধার্ণে সেই দূরস্থ পুরাতন বাটাতে আবার 
প্রত্যাগমন করিলেন। সেই জশ্মাণ অধ্যাপকই বস, আর. 

আমাদের দেশের চলিত গল্পের নৈয়ায়িকদের কথাই বল, একই. 
কথা, যিনি দিবানিশি শাল্ত্রগতপ্রাণ তিনি এ সকল সামান্ত 
কথা কখনও মনে করিতে পারেন না। একটা মন নানা ৃ 

দিকে যায় না। মন এক জিনিষের উপর স্থাপন করিতে না 

পারিলে তাহাতে কখনও সিদ্ধি লাভ হইবার নহে । এ সম্মন্ধে: : 

মহাভারতের কৌরব-পাগুবদ্দের মান্ত্রবিষভা পরীক্ষার গল্পটি বড় 
শিক্ষাপ্রদ । ড্রোণাচার্্য কৌরব ও পাণগুবদের সকলকেই : 

অনু শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহা তীত্ম শিক্ষক নির্বধাচন করিয়া: 

রি ৯০ চি চলতি উওক 
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ছিলেন, পরে কিছুকাল শিক্ষার পর তীত্ম মনে করিলে 
ইহাদের কাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছে একবার দেখা যাউক। 

সভা. হইল পরীক্ষার্থী যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা এবং দুর্যোাধনাদি 

শত ভ্রাতা একত্রিত হইলেন, মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান অন্বগুরু 
দ্রোণাচার্ধ্য। পরীক্ষ!র জন্য দূরশ্থ একটি বৃক্ষে একটি কৃত্রিম 

পক্ষী স্থাপিত হইল। উহার কণ্চ্ছেদ করাই পরীক্ষা । প্রথম 
যুধিষ্টির আহৃত হইলেন । যুধিষ্টির ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া 
পক্ষীকে মারিতে উদ্ভত হইতেছেন এমন সময় ভ্রোণাচা্য 

জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দেখিতেছ ? যুধিষ্টির বলিলেন, 

আমি সকলই দেখিতেছি, আমি সভাস্থ পার্খস্থ সকলকে 

বৃক্ষ ও বৃক্ষস্থ পক্গীকে ও আপনাকে ও ধণুবর্বান সকলই 
দেখিতেছি। ইহা শুনিয়া দ্রোণাচার্যা বলিলেন, তোমার 

কিছুই শিক্ষা হয় নাই! এইরূপ কেহ বলিলেন, কেবল 

রক্ষই দেখিতেছেন, কেহ বলিলেন, কেবল পক্ষী দেখিতেছেন, 

তাহাদিগকে এীন্ূপ তিরস্কার করার পর অজ্ভ্তনকে আহবান 

করিলেন এবং এরূপ জিচ্াসী করায় অন্ন বলিলেন আমি 

চেগ্ভ পক্ষী-কণ ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। তখন, 

(্রোণাচাধা পরম সম্কৃট হইয়া বলিলেন, তোমারই শিক্ষা 

ঠিক হইয়াছে। যে বান্তি লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু দেখে 

তাহার শিক্ষা হইল কৈ? স্ৃতরাং শিক্ষার একমাত্র উপায় 

একাগ্রতা অন্য কোন দিকে মন দিলে বিষ্ভাভাসের বিষম 

ক্রটা হয়। আজ কাল কিন্তু শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপঙ্গগণ 



ধ্মা্নীতি ৭ 

ও আমাদের মধো অনেক গণ্য মান্য শিক্ষিত - বিজ্ঞ 
মহছোদয়গণ ছাত্রদিগের মন তাহাদের শিক্ষণীয় বাতীত অগর 

অনেক দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের 

উদ্দেশ নিশ্চয়ই ভাল। ক্রমাগত পাঠ. দ্বারা ছাব্রগণের 

শরীর দুর্বল ও মন দুর্বল হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অগ্ঠ 

প্রকার নিরীহ আমোদ প্রমোদে তাহদিগকে নিয়োজিত 
করিতে পারিলে তাহাদের শরীর ও মন: ভাল থাকিবে 

লেখা পড়া ও ভাল হইবে। স্থতরাং তাহাদের উদ্দেশ্য 

খুব সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রকার ছাত্রদিগের মন 
অন্যদিকে আকৃষ্ট করায় তাহ!দের পড়াশুনার ক্ষতি হয় 

কিনা, ইহা ভাল করিয়া বিবেচনা করা আবশাক। যুবক- 
দিগকে উচ্চ শিক্ষার সহায়তা জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত 

সন্্রান্ত মহোদয় ইউনিভারসিটি ইন্স্টিউট নামক এক 
সমিতি করিয়।ছেন, তাহাতে সুশিক্ষিত বয়োধিক প্রবীণ 

লোকের সহিত যুবক ছাত্রবন্দ একত্র আমীন হইয়! 
তাহাদের উপদেশ শুনিয়া, তাহাদের শিক্ষা , গ্রহণ করিয়া 
কতরূপে উপকৃত হইতেছেন। যুবকগণের আনন্দ-বন্ধন জন্য 
মেখানে নানাবিধ আয়োজন নানা সময়ে হইয়া থাকে! 
সময়ে সময়ে আবৃন্তিকে সেকালের টোলের অধ্যাপকগণ 

বড় আদর করিতেন। তাহারা এমন কি জরুতি, 

বোধ অপেক্ষা গরিয়দী বলিতে কুষ্টিত হইতেন না। তঙদুর 
ঠিক না হউক আবৃত্তি যে বিষ্তাত্যাসের পক্ষে সহায়ত! করে | 
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তাহাতে সন্দেহ মাত্র "নাই। স্তাহার, উপর উচ্চারণ 

শিক্ষা । ' ইহাও বড় উপকারী । বিশ্ববি্ঠালয়ের . পরীক্ষা 

সমন্তই লিখিয়া হইয়া থাকে। উচ্চারণ পরীক্ষার কোন 
উপায় .নাই। শিক্ষকগণের উচ্চারণাদি পরীক্ষা হইবার 
নিয়ম হইয়াছে কিন্তু বিভ্তার্থীদের উচ্চারণ শিক্ষ। বা পরীক্ষার 

কোন ব্যবস্থাই নাই। ফলে বড় বিষম হইয়াছে। 

বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে এমন অনেক কৃতবিদ্ত যুবক প্রতিষ্ঠাপত্র 
গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হন যাহাদের উচ্চারণ বড় 

কদর্য অনেক সময়ে ইংরাজের! তাহাদের ইংরাজী উচ্চারণ 

বুঝিতে পারেন না অপর প্রদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের 
তাহাদের সংস্কৃভ উচ্চারণ বুঝিতে পারেন না। উচ্চারণ 

যে শিক্ষার একট! অঙ্গ ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, 

বিশেষ আমাদের দেশে যেখানে মন্ত্র শক্তির প্রভাব সর্ব 

সবপরিজ্ঞাত, এখানে উচ্চারণ বিকার জন্য যে আমাদের 

কি ক্ষতি হয় তাহা আর 'বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। 
'জনা আমি চিরদিনই আমাদের প্রদেশে প্রচলিত সংক্কুত 

উজ্চারণের বিরোধী। কাশী অঞ্চলে, মারা প্রদেশে ও 

জাখিড়ে সংস্কৃত যে ভাবে উচ্চারিত হইয়। থাকে, তাহাতে 

স্থানে স্থানে একটু একটু বিকৃত হইলে ও আমাদের 

'ধ্দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ যে প্রকার বিকৃত ও ছুষ্ট 

কইর়াছে, এমন আর কোথাও- হয় 'দাই। ইহা “বাক্গালা- 

(জের; “টা বড় ধাতির কা) “এখানে বব চু 
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তেমন স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না, “ন” ও “৭”: টুইটার 
উচ্চারণ স্থান বিভিষ্ন হইলেও এবং তাহা জান! সত্বেও - 
একরূপই উচ্চারিত হইয়া থাকে। তবে ভারতের অনেক-. 

স্থানে “ণ” যে পড়” রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে ভাহাও 

ঠিক নহে। আমাদের কাছে “ঘ” ও “জ” বিভিন্ন হইলেও .. 

একরূপে উচ্চারিত হয়। “শ”, “ঘ” "স" তিনটির পৃথক 
অস্তিত্ব স্বীকার করি বটে, কিন্তু কার্যা কালে আমর! 

তিনটির একরূপই ব্যবস্থা বা অপব্যবহার করিয়া থাকি 

বাঙ্গালার বাহিরে আবার অনেক স্থলে “৭” কোথাও “খা 

কোথাও “ছু” জূপে উচ্চারিত হয়, তাহার ও আমি পক্ষপাতী 

নহি। এইবপ সংস্কৃতের উচ্চারণ বিভ্রাট যে কত ঘটিয়াছে 
তাহা বর্ণণাতীত। আঙক্ষেপের বিষয় এই অশুদ্ধ উচ্চারণ 
ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া অনেকে আবার উহার 
পক্ষপাতী । আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু মধো মধ্যে 
উত্তমরূপে অসংক্কৃত উচ্চারণ জন্য পারিতোধিক দিয়া থাকেন। 

এরূপ উচ্চারণ দোষ যাহাতে শীঘ বিলয় প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য 

খুব চেষ্টা করা কর্তব্য। পণ্ডিত মণ্ডলীর এ বিষয়ে একটু 

উল্ভোগী হওয়া আবশ্যক, এবং (তোধরা যাহারা সংস্কৃত. 
অধ্যয়ন করিতেছে তোমাদের তথ্প্রতি বিশেষ দৃ্ঠি থাকা 

কর্তধা। ইউনিভাপিটি ইন্স্টিউট এ বিষয়ে উত্সাহ দান 

করিয়া জামাদের 'বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন ছুইয়াছেন। 

সঁচ্চারণ- শিক্ষা সমন্ধে ইহা ঘারা'অধেক সাহাধা হইতেছে। 
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বিষ্ার্থীর সঙ্গীত শিক্ষ! সন্থন্ধে আমার মত বড় বিরূদ্ধ। 

সঙ্গীত ও একটা বিদ্লা। সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি শাক 

প্রভৃতি অপেক্ষা সঙ্গীত কিছুতেই কম মূল্যবান বা আদরনীয় 

বিদ্যা নহে, ইহাতে ব্যক্তিগত ও সমাজগত (যে উপকার 

হয় বা হইতে পারে তাহা অপর কোন বিদা। দ্বারা তত 

সহজন্ূপে হইতে পাবে কিনা সন্দেহ। এত বড় সঙ্গীত 

বিদ্যাকে একটা অপর বিদ্য। শিক্ষার সঙ্গে, ক্রীড়!র 

জিনিলন্রপে ব্যবহার করা সঙ্গীতবিদ্যার অবমানন!। 

ইহাতে যে বিদ্যা শিক্ষার জনা তোমরা চেষ্টা করিতেছ 

তাহাতে বিদ্ধ হয় এবং সঙ্গীত ও শিক্ষা হয় নাঁ। এক 

ত বাঙ্গলা দেশে আসিয়া সঙ্গীতটা প্রায়ই আমদের 

উপকরণরূপে বাবস্থৃত হইয়া, এখানে সঙ্গীতের অধংপতন 

হইয়াছে, তাহ।তে তাহাকে ছাদের ক্রীড়ার পদার্থ করিয়া 

দিয়। হেয় করা কেন? যদি কোনও ছার সঙ্গীতের 

জনা আগ্রহ থাকে, তিনি উপস্থিত যে বিদ্যাশিক্ষার 

চেষ্টা করিতেছেন তাহার সমাপ্তি করিয়া সঙ্গীত শিক্ষায় 

মনোনিবেশ করিতে পারেন। ইহাতে মন পবিত্র হয়, চিত্ত 

শ্রদ্ধ হয়। সাধনার এমন উপায় আর নাই। সেই 

জন্যই পশ্চিমাঞ্চলে ইহার এড আদর । আমাদের £খানেও 

সয় বামগ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, দাওয়ানজী মহাশয় প্রভৃতি 

সাধক মণ্ডলী সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। 

আর সাধারণতঃ আমর। ফে অঙ্সীত শুনিয়া আনন্দামুভব করি 
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তাহ। সঙ্গীতই নহে। তাহা এককপ শব্দ বিদ্যামাত্র। একথা 

আমি নিজে কিছুই বুঝি না। একদিন ইউনিভা্সিটা ইনসূটিউটে 
একজন মান্দ্রাজী সঙ্গীতাধ্যপক ইহা আমাদের এখানকার সমবেত 
সঙ্গীতজ্ঞজ অনেক মহোদয়ের সাক্ষাতে বিবৃত করেন। সঙ্গীতের 

স্যায় গতীর পদার্থকে সামান্য আনন্দ উপভোগের উপকরণ 

করিয়া তুলিয়া বঙ্গদেশের এই দুরবস্থা হইয়াছে। সেই জম্ম 

আমার ইচ্ছ! নয় যে ব্যক্তি সঙ্গীতে সম্যক মনোনিবেশ করিতে 

না পারিবেন তিনি ইহাকে এরূপ হেয় আনন্দকর পদার্থরূপে 
ব্যবহার না করেন। আরও একটু বিবেচা কথ! যে যাহারা 
একটা বিদ্যাভান করিতেছে, তাহাদের এত আনন্দানুভবের 

চেষ্টা কেন? তাহাদের নিজের আরাধা বিদ্যাই ৩)হাদিগকে 
যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিবে। এই সঙ্গে অপর একটি কথ! 
সংক্ষেপে বলিয়া রাখি । ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনুকরণে আজ 

কাল অনেক সময় ছাত্রগণ আমোদ উপভোগ করিবার জন্য 

ন[টকাতিনয় করিয়া আপনার। আনন্দিত হন অপরকেও 

মানন্দিত করেন। ইহারও আমি পক্ষপাতী নহি। 
ইহা চিত্ত সংযমের পক্ষে ঘোর অন্তরায়। আপনি'আনন্দিত 

হইতে হইলে নাটক পাঠ করিরা তাহার চমতকারিয 

সম্যক অনুধাধন করিয়াই যথেষ্ট আনন্দানুভব হয়। তাহ! 

রঙ্গমক্ে দাড়াইয়া অভিনয় করাটা কেমন মানসিক দৌর্বিল্যের 
লক্ষণ বলিয়া মনে হয় । আমাদের একজন শিক্ষক 

ছিলেন তিনি একখানি যুদ্ধ সম্বন্ধে পুস্তক ( ১০/৮1.০)7৪ 
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116 01 16130 ) গড়াইতে ছিলেন। ভাষার ঠিক অবস্থা 

ও ভাব প্রকাশ হইল কিনা সন্দেহ করিয়া তিনি প্রত্যেক, 
যুদ্ধের একটি করিয়া মানচিত্র আকিয়। ছাত্র গণকে বুঝাইয়। 
দিভেন। ভাষায় যাহা চিত্রিত হইয়া স্ৃস্পষ্টরূপে প্রকা- 

শিত হইয়াছে তাহার আবার মানচিত্র কেন? ভাষাদ্বারাই 

বথেষ্ট ভাব গ্রহণ করিয়াই বুদ্ধিমান পাঠক আমোদ লাভ 
করেন । কবিরও তাহাতে বেশী কৃতিত্ব। অভিনয় করিয়া 

বা দেখিয়া আনন্দানুভ করা তাহা অপেক্ষা নিম্বশ্রেণীর 

আনম্দ। অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান, অশিক্ষিত লোকের জন্য। 

তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বিষ্ভার্থার কর্তব্য নহে। ইহাছে 
চিত্তচাঞ্চল্য হয়, বিষ্ভাভাসের একাগ্রতা কমিয়া যায়। 

অন্ততঃ সাময়িক রূপে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ব্যায়াম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ব্যায়াম অত্যাস 

করিতে এখন সকলেই উৎসাহ দিতেছেন। এ সময়ে তাহার 

প্রতিকুলে বলিতে সাহস হয় না। কেবল যে হাস্যাম্পদ 
হইব বলিয়া সাহস হয় না, তাহ! নহে। পাচ জন শিক্ষিত 
লোকে যাহা ভাল বলেন, তাহা যে জামার মন্দ বোধ হয় 

ম্লেটা সম্ভবতঃ আমার বুঝিব,র ভূল। আমার নিজের মত 

যে জভ্রান্ত আর সকলে ভ্রান্ত এ কথ! বলিলেই বড় নির্ববোধের 

হ্যায় বলা হইবে। তবে এ বিষয় আমার মত অপর 

পাচ জন হইতে কেন ভিন্ন তাহা প্রকাশ করিতেছি। ব্যায়া- 

ঘের উপকারিতা কি? শরীরের বঙাধান করা, পেশি 
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সকলের উন্নতি সাধন কর! এবং বিবিধ প্রকারে দৈহিক 

কল সঞ্চয় করা। ইহা। যে তাল তাহাতে দন্দেহ নাই। কিন্তু 
কাহার পক্ষে ইহা দরকার 1 যাহারা দৈহিক বলের উপর 
নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ধাহ করিবে, তাহাদের 

পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে 

নহে | সেকালের ক্ষত্রিয়গণ মন্্যুদ্ধাদিতে দক্ষ হইবার 
জঙ্য ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। এখনও সিপাহী ও পালোয়া- 

নেরা রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা করেন । তাহা ছাড়া আমজীবী 

লোকে নিজের জীবিকা অর্জন জগ্য বালাবধি অঙগচালনা 

দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ রাখে । না করিলে চলে 

না সেইজন্য তাহাদের উহা! প্রয়োজন | কিন্তু আমাদের 

তাহাতে প্রয়োজন কি? আমাদের যাঙাতে দীর্ঘজীবন 

হয় ও শরীর নিরোগ থাকে তাহা করিলেই যথেষ্ট । শরীরে 

বল থাঁকা ও দীর্ঘজীবন বা নীরোগ থাকা একই কথা 

নহে। বলিষ্ঠ লোককেও স্বল্লায়ু হইছে দেখা যায়, আবার 
বলিষ্ঠ নয় অথচ স্থন্থ শরীর লইয়া মানুষ দীর্ঘজীবী হয় তাহাও 
দেখিতে পাওয়া যায়। অশীতিপর বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় এবং 
শতাধিক বসর বয়ন্ধ ঘাঁধাল মহাশয়কে তুমি স্বচক্ষে 

দেখিয়া । ইহারা কেহই বলিষ্ঠ নন্, ইহাদের শরীর যে কখন 

বলবান্ ছিল তাহা! বোধ হয় না, অধচ ইহ্ণাদের শরীরে কোনও 
রোগ নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা এইভাবে আর ও দীর্ঘজীবী 

হ্উন, ইহার! আজও নিজের জীবিকা উপার্জন করিতেছেন | 
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ঘোষাল মহাশয় ম্যালেরিয়। প্রপীড়িত স্থানে প্রতিনিয়ত বাস 

করেন অথচ তিনি বলেন তাহার কখন দ্র হয় নাই। শরীর 

সুস্থ র!খিতে পারিলেই ভাল থাকে তাহাতে বড় বেশী কিছু 
করিতে হয় না। নিয়মিতভাবে চলিলেই শরীর ভাল থাকে । 

এই প্রবন্ধে ষে ভাবে চলিবার উপদেশ দিতেছি বোধ হয় এই 

ভাবেই চলিলে শরীর সুস্থ থাকিতে পারে। দীর্ঘ জীবন লাত- 
করা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে । তবে মানুষের 

চেষ্টায় এতটুকু হইতে গারে যে আকন্মিক বিপৎপাতে জীবন 
নষ্ট না হইলে সুস্থ শরীর থাকিলেই জীবন দীর্ঘ হইতে পারে। 

সেকালে বাঁয়াম বলিয়া ব্রাঙ্গণের! কিছু জানিতেন না, করিতেন 

না, অথচ শতাযু লোকের সংখ্যার ও কম ছিল না। এখন 

বিবেচা, শরীর বলবান্ কর! দরকার ন1 কেবল স্বস্থ থাকিলেই 
সন্থুষ্ট থাকা ভাল। যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বার! জীবিকা 

অর্জন করিতে হইবে, ধনী বা যশস্বী হইতে হইবে, যাহাদের 

ধন মান মস্তিক্ধ পরিচালনার দ্বায়া৷ উপাজ্জন ও সংরক্ষণ করিতে 

হইবে, দৈহিক বলের দ্বারা নহে, তাহাদের কি কেবল সমস্থ 
শরীর থাকিলেই চলিবে না। তীহাদের দৈহিক যাহা পাশব 

বা আস্মুরিক বদ বলিলে অন্যায় হয় না সে বলের প্রয়োজন 

কি? 
কোন ব্যক্তি ব্যাতত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাত করিয়া- 

ছেন, কেহ বা অশ্বঘ্য় যোজিত শকট টানিয়া রাখিতে সমর্থ 

হইয়াছেন, কেহ ব! একাকী দশজন আততায়ীর সহিত যুদ্ধ 



ধর্মনীতি ৮৫ 

করিয়। পদক্ষিণ্ত বর্তুলক্রীয়া বা! মন্্যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন, 
ইত্যাদি কথা অনেক সময় শুনা যায় এবং শুনিয়া সকলে বড় 
আনন্দিত হইয়া থাকেন। সমাজে সে শ্রেণীর লোক থাকা 
দরকার। কিন্তু তাহ! বলিয়। কি.সকলকেই সেই শ্রেণীভুরু 

হইতে হইবে? সকলকেই কি দৈহিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হইতে হইবে । চিন্তাশীললোকের যাহাতে বিষ্যাবদ্ধির উন্নতি 
হয়, মস্তিষ্ক পরিক্ষার থাকে, তাহার চেষ্টা কর! প্রয়োজন। 
আমাদের সমাজের মধ্যে অধুনাতন কালে অনেক অসাধারণ 
ধীশক্তি সম্পন্ন মনিষী আছেন যাহারা বাল্যে বা যৌবনে 
বায়াম করেন নাই। তীহাদের বালাকালে বা যৌবনে 
বায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কথাই বোধ হয় উঠে 

নাই। অথচ তাহারা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, স্বীকার করিতেই 
হইবে তাহার! চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধিমন্তার পরিচয় প্রতি- 
নিয়তই দিতেছেন তাহাই আমার পক্ষে উপস্থিত কথার যথেষ্ট 

প্রমাণ। এ সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া আমি কোথায় 
বলবান্ চিন্তশীল বুদ্ধ খুঁজিয়া বেড়াইব। আমার ৃর্গীয় 

পিশামহাশয়ের কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি তিনি ৯৫ 

বতসর বয়সে ন্বর্গারোহণ করেন। তিনি একর্জন স্মার্ত ও 
পৌরাণিক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় মৃড়ার এক বছসর 
পূর্বেও দেখিয়াছি তিনি কোন গ্রন্থ না দেখিয়া স্মৃতি 

শাস্্রের কোথায় কি আছে, নখদর্পণের হ্যায় বলিতে 

পারিতেন, কেবল তাহাই নহে কোন্ গ্রন্থের কোন্ 



৮ রর প্রতি উপদেশ 
টাকায় কে কি বলিয়াছেন তাহা পুস্তকাদির বিন: 
সাহায্যে বলিতে পারিতেন, আর তীহার পুরাণাবৃত্তির ক্ষমতা! 

অপরিসীম ছিল। এ সকল লোক কখন ব্যায়াম অভ্যাস 

করিয়াছিলেন কি? আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি_না। 

শারীরিক বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি বৃত্তির হাস হয় কি 

না? বুদ্ধি ও শারীরিক বলের ভিতর কেমন যেন একটা 
বিপরীত অনুপাত (11015612010) আছে বলিয়। মনে 

হয়। শারীরিক বল না থাকিলেও মানুব বুদ্ধিমান হইতে 
পারে, কিন্তু ইহার বিপরীতটা সত্য নহে যে শারীরিক বল 

ন| থাকিনেই বুদ্ধিমান হইতে পারে অথবা বুদ্ধিান হইলেই 
তাহাকে হীন বল হইতে হইবে। সুস্থ শরীরে যাহার যত্ুটুক 
বল থাক। সম্ভব ততটুকু বল থাকা চাই, তাহার কম হইলে 
তাহাকে দুর্বল বলিতে হইবে, ইহা স্বান্ত্ের লক্ষণ নহে। 

ব্যায়াম সম্বন্ধে এত কথা বলিতাম না, তবে যখন একদিকে 

দেখিতেছি যে বায়াম করিতে গিয়া অনেকের অনেক বিপৎ- 

পাত ও অপমৃত্যু ঘটিয়াছে যখন দেখিতেছি ব্যায়ামকারী 
যুবক প্রৌটে ব্যায়াম ছাড়িয়া দিয়। নানারূপে রোগারিক্ট 
হইতেছেন, অথচ বিনা ব্যায়াগে নিয়মিত রূপে চলিলে শরীর 
বেশ সুস্থ থাকে, তবে ব্যায়ামের পক্ষপাতী কেমন করিয়া 

হইতে পারি। 'জামরা যখন বিষ্ভালয়ের নিন্নশ্রেণীতে 

_পড়িভাম ১৮৭২ কি ১৮৭৩ সালে, তখন সার জর্জ কেন্বল সাছেব 

বাঙ্গালার ছোটলাট, তিনি গলি কলেজে ডেপুটী ও সব- 



ডেপুটা গিরির উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করিবার জন্ত “শিবিদ 

সার্ধিস ্ল্যাস” নাম দিয়া কয়েকজন ছাত্রকে উপযুক্ত শিক্ষক 

দ্বারা শিক্ষিত করান। সেই শিক্ষার নানা অঙ্গ ছিল, সম্ভরগ, 

অশ্বারোহণ, ব্যায়াম শিক্ষণীয় ও পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল) 

ধাহারা মফস্বলে এই সকল কার্যোর প্রয়াসী হইতেন ডাহা 

দিগকে উত্ত সমস্ত কার্ষো পটুতা দেখান প্রয়োজন বলিয়াই 

তদনীস্তন ছোটলাট বাহাদুর ব্যায়াম ও তাহার অপরাপর 

অঙ্গের স্প্টি করেন। এখনও ধাহারা এরূপ কাধ্যের জন্ম 

প্রস্তুত হঈতেছেন তাহাদের পক্ষে এ সকল কাধ্য দরকার 

হইতে পারে । শুনিয়াছি বেশ বলিষ্ঠ শরীর না হইলে 

শান্তি রক্ষা (০11০০ )বিভাগে নীকি চাকরী মিলে না। 

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যাহাদের জীবিকা অজ্ভন জন্য 

শারীরিক বল আবশ্বক তাহার! তাহার চেষ্টা করুন, বায়াম 

করুন, ঘোড়ায় চড়ন, আর ও কতকি করিছে হয় করুন| 

কিন্তু তাহা সকলের জন্য নহে । ব্রাঙ্গণের জন্য নহথে। 

ব্রাহ্মণের উপযুক্ত উপজীবিকা অর্থাৎ কেবল বিষ্তাবুদ্ধির 

প্রয়োগ দ্বারা যাহাদিগকে জীবিকাজ্জন কনিতে হইবে 

তাহাদের শরীরে বলের ও আবশ্যক নাই, ব্যায়ামেণও দরকার 

নাই। আবার ব্রাক্ষণের পক্ষে জীবিকার্জন জীবনের 

উদ্দেশ্য নহে, ইসা সামান্য সাময়িক প্রয়োজন মার । পূর্বেই 

যাহা বলিয়াছি জাবার বলি ব্রাঙ্গণ চান কি? প্রাঙ্গণ চান 

বিস্তা, ধর্ম ও জ্ঞান এবং জ্ঞানের অবশ্থস্তাবী ফলা যোষ্ধ। 
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ক্রমে ছোট হইতে বড় কথ| হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে 

আমার বক্তব্য বোধ হয় স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে; ব্যায়াম 

তোমার পক্ষে আবশ্বুক নহে সুতরাং তাহা! কর্থব্য নহে, 

তবে যদি বিদ্যালয়ের শাসনাধীনে কিছু করিতে হয় তাহা 

অবশ্য করিবে, কারণ নিয়ম পালন অবশ্য কর্তব্য, নিয়ম 

লঙ্ঘনটা মহ দোষ। 

গৃহ প্রত্যাগমন | বিষ্ভালয় হইতে বাটা ফিরিয়া আসিয়া 

বন্স পরিত্যাগ করিয়া হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া তোমার 

জননী যাহা কিছু খাইতে দেন তাহ। আহার করিয়া অল্ল- 
কিছুকাল বিশ্রাম স্বরূপ তোমার ছোট ছোট ভাই তগ্রী বা 
ভাগিনেয় প্রভৃতি যাহারা বাটাতে আছে, তাহাদের লইয়া 

আমোদ আহ্লাদ করিবে। সমস্ত দিন নিজের কার্যে ব্স্ত 

থাকিলে যাহারা ন্েহ ও যত্তের পাত্র, যাহারা তোমার নিকট 
ন্নেহ ও য় পাইলে স্থখ বোধ করিবে, তাহারা মনোক্ষু্ 

হইতে পারে এবং এইরূপ ক্রমাগত বেশী দিন ধরিয়া হইলে 

পর, তোমার সেখ ও যত্ের সম্বন্গে তাহাদের মনে বিপরীত 

ডাবের উদ্রেক হইতে পারে, তাহাতে ক্রমশ; আত্মীয়গণের 

মনের ভাব বা সাময়িক অবস্থা না বুঝিয়া ভালবাসা কমিয়া 

যাইতে পারে। এই এক কথা, সর্বদা পড়াশুনা করিয়া 

মনে সময়ে সময়ে যাহাতে একটু আনন্দ হয় অথচ 

মন বেশী আকৃষ্ট বা যুক্ত না থাকে এমন একটা কাধ্য অন্বেষণ 

করিয়া সেই সময়ে এই সকল সরলতার মৃত্িস্বর্ূপ ছোট ছোট 



- গৃহ প্রত্যাগমন ৮৯ 

বালক বালিকাগণ লইয়! তাহাদের মত হইয়া, সেইরূপ 
সরল শৈশব ভাবে কিছু সময় কাটান বড় ভাল। খেলার 

সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অকপট ব্যবহার দেখিয়া যে সরলতা 
পয়ে সংসারে প্রবেশ করিয়! বড় বেশী খুজিয়া! পাইবে ন 
তাহার সদ্যবহার করিতে পার। ম্থতরাং এ সুযোগ ছাড়া 

উচিত নহে । আরও এক কথা, যে ব্যায়াম সম্বন্ধে উপরে 

এত কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্বও কিয় পরিমাণে সাধিত 

হইতে পারে। তুমি মধ্য মধো আমোদ করিয়৷ ভাগিনেয় 
ভাগিনেয়ীদের যেরপ স্বদ্ধে ও পৃষ্ঠে করিয়া দৌড়াদৌড়ি 
কর তাহাতে তোমার ও তাহাদের যথেষ্ট অঙ্গ চালনা 

হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমোদও হয়। তাহারা তোমার সঙ্গ 

ও আদর পাইয়া আহলাদে গলিয়া যায়, তুমি তাহাদের 
আমোদে খুব আমন্দিত হও। এইরূগে তুমি যখন 
তাহাদের লইয়া খেলা কর এবং তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল 

হইয়া আনন্দ ধ্বনি করে, গুনিলে সকলেরই আনন্দ হয়। 
এইরূপ ক্রীড়া সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। এইরূপ ঈ্গণকাল 

ক্রীড়া কৌতুক উপভোগ করিয়া যদি সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব 
থাকে সে সময়টা কিছু কিছু পড়াশুনা করিবে ।- 

মংকৃত্য। পরে সন্ধ্যার সময় পায়ং সন্ধ্যা কর! 

কর্তব্য। সায়ংন্ধা সম্বন্ধে ঢুই একটি কথা বলিবার 
আছে। আমাদের গ্রাম হালিসহর ভাগারঘীর পূর্র্ব তীরে 

অবস্থিত। আমরা বাল্যে দেখিতাম, গ্রামের যত ব্রাঙ্গণ 



7৪ ুত্ের প্রতি উপদেশ 

বাঁধা ঘাটের ধারে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতেন। এইকপে 

প্রত্যেক বাধা ঘাটে অনেক ত্রাঙ্গণকে সন্ধা করিতে দেখ 
যাইত ৬কাশীধামে দশাশ্বমেধ ও তত পার্স্থ অহল্যা- 

বাইয়ের ঘাটের ও মুন্দীঘাটের সান্ধাদৃশ্যও তব্রূপ। প্রত্যেক 
,স্বাটে কত ত্রাঙ্ষণ একত্র বসিয়া সায়ংসন্ধা। করিতেছেন। 

এইরূপ গঙ্জাতীরে সন্ধ্যা করার প্রথা পুর্বে ছিল। প্রথাটি 
বড় তাল। সমস্ত দিনের নানারূপ কাধ্য করিয়া সন্ধ্যাকালে 

পবিত্র মনে গঙ্গার নিম্মীল বায়ু সেবন ও তত্সঙ্গে সঙ্গে 
গঙ্গার পবিত্র জলে সন্ধ্যা ক্রিয়া সমাপন করাতে দেহ মন 

উভয়ই পবিত্র হয়, কেমন একটা শান্তি, শরীর ও মনে 

ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়ে। তাহা ছাড় একত্র অনেক ব্যাঁয়ান, 

প্রো, যুবা ও কালকের এক সাধু উদ্দেশ্যে একত্র সমাবেশ 

একটা বড় মঙ্গলকর অনুষ্ঠান। ইহাতে পরম্পর এক 

মতাবলম্বী অনেক লোকের ভিতর বেশ একটু সহানুভূতি 
হয়, স্েহ ভালবাসা জন্মে। বিভিন্ন বয়সের লৌকের ভিতর 

এরূপ সম্ভব উভয়ের পক্ষেই হিতকর। এই সকল তাবিয়া 

মনে হয় যদি প্রতাহ সন্ধ্যার প্রাককালে গঙ্গাতীরে গিয়া 

গঙ্গার তীরে সন্ধা। করিয়া আসিতে পার ভাল হয়। ইহাতে 
গঙ্গাতীরে যাতায়ত জনিত একটু পরিশ্রম হয়, তাহাতে 
এখনকার কালের নিরদেশ্যে বা সান্থ্যোদেশ সান্ধ্য 

জমণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, অথচ তোমার একটা 

 শ্রাত্যহিক কার্ধ্য নিয়মিত ভাবে নির্র্বাহিভ হইতে পারিবে। 



৫ সায় ৯১ 

অনেক ব্রাক্ষণ আজকাল সন্ধ্যার সময় মাঠে ও পথে ঘুরিয়া 

বেড়াইয়া সায়ংসন্ধার কাল অতিক্রম করিয়া বাটাতে আসিয়া 
সন্ধা করিয়া থাকেন। তীহারা যর্দি সন্ধ্যাকালে গঙ্গার 

ঘাটে গিয়া সন্ধা করিয়া আসেন, তাহাদের বেড়ানও হয় 

যথাকাঁলে গঙ্গার পবিত্র জলে, গঙ্গার স্বিমল, হুম্সিগ্ধ 

বায়ু সেবন করিতে করিতে সন্ধাও করিতে পারেন। 

এরূপ ভাবে সায়ংন্ধা সমাপন করিলে সকল দিকই রক্ষা 

হইতে পারে ।_- 

সায়ংস্ধ্যা সমাপনাস্তে পাঠাভাম করিবে। অধিক 

রাত্রি জাগরণ করিয়। পাঠাভাম করা স্বাস্থাহানিকর, 

তাহা কখন করিবে ন|। ঠিক নিয়মিত একসময়ে সন্ধার 

পর আহার করিবে। আহার সন্ধন্ধে উপরে যাহা বলা 

হয়ছে ততসমস্ত স্মরণ রাখিবে। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত 

কম খাওয়া কর্তবা এবং গুরুপাক জিনিস যত কম আহার 

হয় ততই ভাল। আহারাস্তে যদি পড়াশুনা করার অভ্যাস 

থাকে তাহা করিবে, তবে কখন রাত্রি দশটার অধিক রাত্রি 

প্যান্ত পড়িবে না। দশটার সময় শয়ন করিবার চেষ্টা 

করিবে। তবে এক কথা মনে রাখিবে, নিদ্রার চেষ্টা 

না হইলে, শয্যা গ্র্ছণ করিবে না। যেমন জাহারের পূর্বে 
কুধা হওয়া চাই, পানের পূর্বে তদণ হওয়৷ চাই, সেইন্ধপ 

শয়নের পূর্বেই নিজ্রালু হওয়া চাই। নিপ্রা হইতেছে না, 
অথচ শব্যায় পড়িয়া ছটফট করার মত স্বাস্থাহীনতা্ী 



৯২ পুত্রের প্রতি উপদেশ 

লক্ষণ আর কিছুই নাই। নিদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পৃ 
শয্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা৷ বল! আবশ্যক। শয্যার পরিপাট্য 
বিলাসের লক্ষণ । শয্যা যত. কম হইবে, যত সামান্য হইট্টর 

ততই ভাল। বিষ্তার্থীর পক্ষে পরিষ্কার শুষ্ষ ভূমির উপর 
যাহা কিছু হয় একটা আস্তরণ ও একটা বালিশ হইলেই 
যথেষ্ট শষ্য মনে করা চাই। যদি ভূমি বেশ পরিফার ও 
শুদ্ধ না হয় তাহা হইলে খাট কি তক্তাপোষের উপরে: 

শয্যা করা কর্তব্য। ভূমি পরিক্ষার ও শু কিন! তাহার 

প্রতি লক্ষ্য রাখ! চাই। অপরিষ্কুত বা সজল বা সরস 

ভূমিতে শযা! করিলে শীঘ্রই গীড়া হইবার সম্ভাবন]। 
শধ্যার পারিপাট্য বিলাসের লক্ষণ বলিয়া । কিন্তু পরিষ্কার 
শয্যা পারিপাটোর লক্ষণ নয়। নিতান্ত কোমল শয্যায় 

প্রতিনিয়ত শয়ন করা উচিত নহে, বিশেষত তোমাদের 

পক্ষে। আহারের যেমন স্থালীর বিষয় কম বিবেচ্য 

স্বর্ণ বা রৌপা পাত্রেই খাও আর কাংস বা পিস্তল 

পাত্রেই খাও অথবা কলাপাতায় বা শাল পাতাতেই খাও, 

ক্ষুধা না থাকিলে যাহাতে আহার কর মিষ্টলাগে না, 

আর ক্ষুধিতাবস্থায় যে কোন পাত্রে খাও সমান মিষ্টই 
লাগে, শয্যা সন্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যদিনিদ্রালু হইয়া 
থাক যে কোন শয্যায় শুইলেই স্ুনিদ্রা হইবে, নচেৎ 

যেমন অনেক নিষ্বন্মী বিলাসীলে।কের হইয়৷ থাকে, দুথ্টফেন- 

নিত কোমল শব্যায় শয়ন, করিয়া ছটফট, করিতে হয়। 



সমপাঠিগণের সহিত ব্যবহার ৯৩ 

চিকিৎসকদের নিকট শুনিয়াছি নাকি শক্ত শয্যায় শয়ন অত্যাস 

থাকিলে অনেক গীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাত করিতে পারা 
যায়। তাহা হউক বা নাই হউক শক্ত শয্যায় শয়ন অভ্যাস 

বড় উপকারী এ সম্বন্ধে এই সময়ে জীবনের এক দিনের 
একটি গল্প বলিতেছি। আমি কয়েকজন বন্ধু একবার 
শীতকালে মফঃশ্বলের একটি বালিকা বিষ্ভালয়ের পারিতোষিক 

বিতরণ করিতে গিয়াছিলাম। আামরা অনেকে গিয়াছিলাম 

তন্মধ্যে একজন কেবল জীবিত নাই, তিনি স্ৃবিখ্যাত লেখক 

৬ পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, অপর যে কয়জন গিয়৷ ছিলেন 

সকলেই জীবিত আছেন। আমাদের সকলেরই উক্ত 

বিষ্ভালয়ের সম্পাদক মহাশয়ের প্রশস্ত বৈঠকখানায় রাত্রি 

যাপন করিবার আয়োজন হইয়াছিল। বৈঠকখানায় আগা- 

গোড়া তক্তপোষ পাতা তাহার উপর শতরঞ্চ। এবং তদুপরে 

পরিক্ষার চাদর বিস্তৃত। শয়নের জন্য গৃহস্বামী মামাদের 

দশ বার জনকে এক একটি করিয়া বালিশ ও লেপ দিয়া- 

ছিলেন। আমি কিছুকাল নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া দেখি 
আমার পার্খে আমার একজন বন্ধু ছট্ফট কর্রিতেছেন ও 

জাগিয়! রহিয়াছেন। তীহাকে জিজ্ঞাস! করায় বুঝিলাম তিনি 

মোটেই নিদ্রা যান নাই কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 

যে কোন বিছ্বান! পাতা না থাকায় শক্ত শয্যায় তাহার নিদ্রা 

হয় না। আমার লেপটি তাহাকে পাতিবার জন্য দিতে 

চাহিলাম। কারণ বাকি যে টুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল, গাত্রবন্ 



৯৪. পুত্রের প্রি উপদে 

সাহা ছিল তাহ।তেই যথেষ্ট শীত নিবারণ হইত। তিনি কিন্ত 
অদ্রতার অনুরোধে তাহা লইলেন না, কিন্তু তাহার মোটেই 

নিন্রা। হইল না। তীহার কষ্ট দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইয়া- 
ছিল। কিন্তু অভ্যাসের জন্য মানুষের একই অবস্থায় কিরূপে 

সুখ ও দুঃখের তারতমা হয় দেখিলাম । যাহার] শক্ত শয্যায় 

শয়ন অন্যাস করিয়াছেন তাহাদের কোমল শয্যায় শয়নে 

কখনও কষ্ট বোধ হয় না, কিন্কু বিপরাত অত্যাসাপন্ন লোকের 

অবস্থাস্তর হইনে কি বিষম কষ্ট। সেই জঙহ্য সংসারিক ভাবে 

দেখিলে ও শক্ত শয্যায় শয়নাভ্যাস করা ভাল। নিদ্রা হেয় 

জিনিস নয়! ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি মানুষের নৈসগিক 

বৃত্তি। ইহা অপকুষ্ট বস্তু নহে । কিন্তু এই সকল বুত্তিকে 

চিরদিণই সাবধাণে সীমাবদ্ধ রাখ! কর্তব্য। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও 

লোভ লালসার প্রতেদ বুবিতে পারা চাই। যতটুকু 
পানাহার ক্ষুধাতৃ্ণা নিবারণ জন্য ঠিক তাহাই ব্যবহার কর! 

চাই। তদদতিরিক্ত যাহ! আহার বা পানকরা যায় তাহ! লোভ 

লালসার বশবন্তাঁ ছইয়া করিতে হয়, উহা৷ ম্মরণ রাখ! কর্তব্য । 

অধিক শ্ুমিষ্ট উপকরণের উপরোধে অধিক আহার করা বা 
স্বমিষ্ট ও সুথ্ানযুক্ত পেয় বলিয়া অধিক পরিমাণে পান করা 

তৃষ্জ নিবারণ করিবার জন্ নহে, ইহা লোভ লালসার পরিচয় 
মাত্র আমার একজন বন্ধু আছেন, তিনি যৌবনে একটি 
নিয়ম করিয়া মাহার করিতে বলিতেন1! ভোজনের সময় 
-স্তীহাকে যাহা। কিছু দেয় সমন্ত এককালে দিতে হইত। 



তিনি অগ্রে সমস্ত ব্যঞ্জনাদি আহার করিতেন, পরে কেবল 

মাত্র লবণোপকরণে ভাত খাইতেন। তিনি বলিতেন ইহীতে 

ঠিক ক্ষুধার পরিমাণ মত আহার করা হয়। তীহার এইক্প, 
অসাধারণ আচরণের জন অনেকে অনেকরূপ ব্যঙ্গ করিতেন 

(কহ কেহ পাগল বলিয়া গ্লেষ করিতেও ক্রটা করিতেন 
না। আমি এরূপ করিতে কাহাকেও বলি না, তবে 

ক্ধা তৃষ্চার অতিরিক্ত পানাহার যে দোষযুক্ত তাহাই 
বলিতেছি। ক্ষুধ! ভূষ্কানুযায়ী পানাহার যেমন প্রয়োজন, 

নিদ্রার পরিমাণামুলারে শয়ন ও তদ্রুপ আবশ্যক, চেষ্টা করিব 

অধিকক্গণ নিদ্রা যাইবার প্রয়াসকে জাড্য বা আলম্ বলা! 

যাইতে পারে, ইহা ব্যসন মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু তাহ। নিড্রা 

নহে । শধ্যাগ্রহণ কালে ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিত 

যাইবে। নিদ্রার কাল ছয় ঘণ্টা হইলেই ঢচলিবে। ইহা 

আমূর্ষ্বেদ-সম্মত। রীতিমত সকল কালেই রাত্রি দশটার 
সময় হইতে ৪ট1 পধ্যন্ত নিদ্রা যাইলেই যথেষ্ট শান্তি দূর 
হয়। ইহা অপেক্ষা কম কর। উচিত নয়। অনেক ছাত্র 

পরীক্ষার সময় অধিক রাত্রি জাগরণ করেন। সেট! তাহাদের 

বড় অগ্যায় তাহাতে স্বাস্থ্হানি হইয়া থাকে। যদি প্রতি - 

নিয়ত ছয় ঘণ্টা করিয়া নিদ্রা যাওয়! হয় এবং আবশিষ্ট সময়ের 

সন্বব্যবহার করা হয় তাঁহ। হইলে পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে 

অধিক রাত্রি জাগিয়া স্বাস্থাহানি করিতে হয় না।; অধিক : 

রাতিতে পাঠ করিয়া বিশেষ যে কিছু ফল হয, তাহা যো । 



৯৬ পুত্রের প্রতি উপদেশ 

হয় না। যখন পৃথিবী বাহিরে তমসাচ্ছন্গ থাকে, তখন 

মামুষের বুদ্ধি ও কেমন যেন এক রকম তমসাচ্ছন্ন হইয়। পড়ে, 

তাল ভাবের শ্ডৃপ্তি হয় না, বরং অনেক অসৎ তাবের উদ্রেক 

হয়। সূর্য্যের সহিত আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির কি যেন একটা! সম্বন্ধ 

আছে। সেই জন্যই বোধ হয় আমরা সূর্য্যোদয় হইতেই 
সূর্যের উপাসনা আরন্ত করি। সুর্যের সহিত শরীরের 
যে বিশেষ সম্বন্ধ তাহা যিনি যে কোন গুষাগ্রস্ত হইয়াছেন 

তিনিই বুঝিবেন, সকল গীড়ার আতিশয্যই রাত্রিতে। 

যত কিছু যন্ত্রণা রাত্রিতে উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ আমাদের 

ধর্দশাস্্ামুসারে দেব দেবীর পুজা বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন 

রাত্রিতে নিষিদ্ধ। রাত্রিতে আমাদের বুদ্ধি বাহিরের 

পৃথিবীর ন্যায় তমসাচ্ছন্ন থাকে সদৃত্তির উদ্রেকের উপযুক্ত 

সময় নয় বলিয়াই, বোধ হয় সত্কন্ম্ের নিষেধ হইয়াছে। 

সেই জন্য বলিতেছি যখন সতবুদ্ধির উদ্মেয় না হইবারই 

কথ! সে সময় বিষ্া বুদ্ধির কাজ না করাই ভাল। সে 

সময় নিদ্রা যাইয়। শরীরের সমস্ত দিনের ক্লাস্তি দূর 

করাই কর্থবা। ইহ] নৈসর্গিক নিয়ম। ইহা জানিয়া 

. চলাই ভাল। 

সাধারণতঃ শয্যাত্যাগ হইতে পুনঃ শব্যাগ্রহণ কাল 

পর্য্যন্ত যাহা যাহা কর্তব্য স্কুল ভাবে তাহা বলা হইল; 

কিন্তু একটা বিষয় এখনও বলিতে বাকি আছে তাহ! 

_ বলিয়াই বর্তমান প্রবন্ধের শেষ করিবার ইচ্ছা। উপরে 
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যাহা বলিলাম যখন বিস্তালয়ে যাইতে হইবে অর্থাৎ মে 

দিন অবকাশ না থাকিবে সেই সকল দিনের জন্য, রবিবার 
৪ অপরাপর অবকাশের দিনে কি কার্ধা করিতে হইবে, 

গুসম্বন্ধে কিছু বল! আবশ্বক। যে সময় তোমার অবকাশ 

কেবল এক গ্রীক্মাবকাশ ছাড় প্রায় সেই সময়ে 

আমারও অবকাশ থাকে। আহারান্তে অবকাশের দিনে 

বাঙ্গলা .সাহিত্যামুশীলন করিবে। নূতন ও প্রাচীন গ্রন্থকার 

গণের রচনা পাঠ করিবে। তাহা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত 

ও অপরাপর পুরাণ গুলি ও যাহ। সাধা পাঠ করিবে, ইহাদের 

অধিকাংশই বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, বাস্তবিক 

৬কালীপ্রসন্ম সিংহের মহাভারত, ৬হেম চন্দ্র ভট্টাচার্যের 

রামায়ণ প্রভৃতি অনুবাদ অতি চমত্কার ও সাহিতা শিক্ষার 

পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই সকল পুরাণাদি পাঠ ব্যতীত 

বঙ্গ সাহিত্যে অনেক তাল ভাল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ও 

হইতেছে, সময়ে সময়ে যর পূর্বক তাহা পাঠ করিবে। 

কেবল বাঙ্গাল! সাহিত্য পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, 

মধ্যে অধো বাঙ্গাল! ভাষায় প্রীবন্দ লিখিবে। , ইংরাজিতে 

যে কোন তাল ভাব সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা আয়ন্তাধান 

হইল কিনা বুঝিবার জন্য বাঙ্গালা প্রবন্ধাকারে তাহা লিখিবে। 

এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়। তোমার অধ্যাগকগণের মধো ধাহার 

যখন অবকাশ থাকে, তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন 

করিয়া দিবার জন্ত বলিবে। আমার ব্বর্গের তির 
খী 
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নেক গুলি খ্যাতনাম! বঙ্গসাহিত্যে সথপ্রলিক্ধ মনিষী আছেন, 

ভাঁছীদের নিট উপস্থিত হইলেও তীহারা দয়া করিয়া 

টতামার প্রবন্ধগুলি সংশোধন করিয়া দিতে পারেম। এ 

গন্ধে স্বীয় বিভ্ভাসাগর মহাশয়ফে তাহার জনৈক হিতৈষী 

সাহেব বধু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তোমাকে ডাহা 

শরণ করাইতেছি । তিনি ধিষ্ভাঁসাগর মহাশয়কে বড় মানা 

করিতেন বলিয়া উপদেশ দেন যে বিগ্কাসাগর মহাশয় 

সংস্কত যথেউ জানেন অনেক পড়িয়াছেন, এখন “ইংরাজী 

গড়ন ও বাঙ্গাল! লিখুন” বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাহাই 

করিয়াছিলেন, তদবাধ তিনি প্রভূত পরিমাণে ইংরাজী 

গাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানাদি অধায়ন করিয়াছিলেন । 

ধলিভে কি তিনি যেরূপ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন 

কয় জন বিশ্ববিষ্ভালয়ের খ্যাতনামা ইংরাজীওয়ালা লব্ধ প্রতিষ্ট 

লোক তাহা পড়িয়াছেন। তিনি কিন্তু লিখিতেন বাঙ্গাল! । 

তান্ার অধিকাংশ গ্রন্থ অনুবাদ। সংস্কৃত ও ইংরাজী 

্রশ্থের ভাব, সংস্কৃত ছণীচে ঢালা। বাঙ্গালা ভাষায় কি 

সশ্মর রূপেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দেই উপদেশের 

মাহীভ্যেই বিগ্ভাসাগর মহাশয় চিরজীবী হইয়াছেন। বঙ্গ 

সাহিত্যই তীহীকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে। তীহার 

অসাধারণ দানশীলতা, সন্ধদযতা, পরোপকার-স্পৃহা, তাহার 

(লে জগংজোড়! ভালবাসা, সাহার দে অগাধ পাণ্ডিত্য, 

জসীম স্বাভন্ন্রিয়তা, স্বাধীন চিত্ত, নিত্তীক নিলোত হৃদয় 



সকলই কালে মানুষ ভুলিয়া যাইবে, তীহার জীবন চরিজ্ 

লেখক গণের প্রস্ত প্রয়াস সন্ধে ও, তৈল চিত্রের ছবি ও 

প্রশ্থরের বিকৃতাকৃতি প্রত্মৃত্তি সত্বেও তাহাকে লোকে 

ভুলিয়! যাইবে, কিন্তু বীহারা বঙ্গ সাহিতা পাঠ করিবেন, 

ব্সভামা যতদিন সজীব থাকিবে, ততদিন, দেই উদার 

উপদেশের বলে, সেই “ইংরাদী অধায়ন ও বাঙ্গাল রচনার 

'াণ তিনি চিরজীকী থাকিবেন। আমি ও তোমাকে সেই 

গণ উপদেশের অনুকরণে বলি, সংস্ক* ও ইংরাজী অধায়ন 

কর এবং যেটি যেখানে ভান ভাব দেখিবে, যেমন স্বৃপুঞ্ 

দেশ ভ্রমণে গিয়া যেখানে বেটি ভাল জিনিস পায় পিতা! 

মাভার জন্য বাটাতে আনয়ন করে, ঠমি সেইরূগ ব্চাভাষা। 

সননীর হস্তে আনিয়া দিবে। এখন হইতে এই দিকে 

লক্ষা থাদিলে ভবিষ্যতে অনেক কামা করিতে পারিবে। 

এইরূপ অবকাশকালে বঙ্গ সাভিতোর দ্িবিধ পরিচর্মা করিৰে। 

সময পাইলে অবকাশকালে যখন আনারও অবকাশ থাকিবে, 

আমার নিকট উপস্থিত থাকিবে, তাহাতে আমার শিক 

ম্ভার। সব্দা মাইসেন, আমাকে নাহারা দ্যা করেল, 

ভাল বাসেন, তাহাদের সহিত তোমার পরিচয় হইতে পারিবে। 

আমার বন্ধুগণকে তোমার জানা আবশ্যাক । জামার বন্ধু 

সকলেই শিতৃস্থানীয়, পিতার নায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার পান্ত। 

তাহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর! কর্তব্য। তাহাকাও 

তাহা কইলে, তোমাকে অপত্যনির্বিিশেষে স্নেহ করিবেন, 
র্ 
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তোমার মঙ্গল কামনায় নিরত থাকিবেন। তীহাদের 
আন্তরিক আশীব্বাদই তোমার জীবনে সুখ সচ্ছন্দর প্রধান 
কারণ জানিবে। ৃ 

গ্রী্ঘবকাশ অতি দীর্ঘ। এই সময় তুমি হালিসহরের 
বাটাতে অপরাপর পরিবার বর্গের সহিত বাস করিবে। 
সেখানে কিন্তু তোমার নিয়মিত ক্রিয়া উপরে যেরূপ নিদিষ্ট 

হইল তাহা ঠিক রাখা চাই। অধিকন্ব অপরাহ্ে যে সময় 

তোমাকে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছোট ছোট 

তাই ভগিনী প্রভৃতি লইয়া নির্দোষভাবে ক্রীড়া করিতে 

বলিতেছি, সেইটির একটু অধিক পরিসর করিয়া দিবে। 
সেখানে গিয়া নিজ পরিবার ছাড়া পল্লীস্থ সকল বালক 

বালিকা লইয়া ক্রীড়া করিবে। ক্রীড়াটা অবস্থানুসারে 

যাহাতে সকলের মনোমত হয় সেইরূপ করিবে। পাড়ার 

আগাছা জঙ্গল কাটা, মাটা খুড়িযা বাগান করা, বাগান 

পরিস্কার করা প্রভৃতি সাধারণের উপকার জনক কার্যো 

সকলে আমোদ বোধ করিলে তাহাই করিবে আর মধ্যে 

মধ্যে বন-তোজন কখনও ভুলিবে না। 

পরিবারটা একটু বিস্তৃত মনে করিয়া তাহাদের সকলকেই 
সহোদর সহোদর! জ্ঞানে সকলের সঙ্গে হৃদয়ের সহিত 

মিশিবে ও সকলকে ভাল বামিবে, সকলকে লইয়া আমোদ 

করিবে। তোমার সহিত পল্লীবাসী বালক বালিকার যে 

এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইবে তাহা! অনেক সময়ে বড় 



সায়া ১৯ 
প্র । পরস্পর সেই ভাল বাদাটুকু যাহাতে চিরস্থায়ী 
হয় তাহা করিবে। ক্রমশঃ এই তালবাসাটুকু নিজ পল্নী 

ছাড়াইয়া গ্রামময় বিস্তার করিবে আবার সময়ে উহা 

হ্বগ্রামে আবদ্ধ না রাখিয়৷ স্বদেশের উপর, স্বজাতির উপর 

অর্পণ করিয়। নিজ জীবন ধন্য করিবে। 





১৪ 

১৩ 

ও 

২৯ 

৪৩ 

6৪ 

৪৬ 

৫6 

৫ 

৯৩ 

৯৬ 

পঙ্ক্তি 

১ 

১৩ 

১৪ 

৫ 

১৯ 

১৪ 

৩ 

১৭ 

১ 

১৩ 

[69.0108 

১৪ 

শুদ্ধিপত্র 

01011660 

আমরা 

ধর্মচর্য)। 

যেম 

গম্তীর 

একদা 

হৃদয় 

আছে 

নিরোগ 

সমপাঠীগণের সহিত 

বাবর 

উন্েয 

শুনব 

পযুষিত 

দর 
ব্ক্তি 

আমর 

ধর্মচচ্চ। 

ষেন 

গম্ভীর 

একথা 

আছ 

নীরোগ 

সায়'কৃত্য 

চা 





চু অধিবেশন 

হাতহান শাখার মভাপতি 

ডাক্তার শ্রাধুক্ত কুমার নরেন্ত্রনাথ লাহ 
এম এ বৰ এগ । পি আর এস, পি এচ, ডি, মহাশয়ের 

আভ্ভিভ্ডামনস 

কলিকাত। 

"বঙ্গাব্দ ১৩০০, ৮ঠ আব 
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শ্রচ্ষা স্প্ষ সম্ভাপভি সন্যাম্পক, 
সসব্িস্ড সান্বিভ্যসেনা শু 

সাহ্ভ্যান্ুরাগী ভত্রমহো কয, 

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সাহিতা-গুরু বন্ধিমচন্ড্রের পুণ্স্বতিবিজড়িত 

পবিত্র ভূমিতে আজ সাহিতা সশ্মিলনের ঢতুঙগশ অধিবেশন । বাঙ্গান! 

ভ-মুভা্ গ্রতোক বাঙ্গালীর, -কি সাহিতাসেবা, কি সাহিত্যান্ুরাগী, 

নকলেরঠ আজ পরম আননের দিন। এহ আনন্দের দিনে বর্তমান 

সশ্মিলনের কর্ঠুপক্ষ আমাকে ইতিহান শাধার সভাপতির গৌরধময় পদে 

সনিষিক্ত করিয়া, কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

সম্মিলনের পঞ্চম বৎসরে, স্বতগভাবে মাত্র বিজ্ঞান-শাখার মহিন 

ঠ৭। তারপর ১৩২০ সালে, যখন কলিকাতা সম্মিলনের সপূম অধিবেশন 

হদ, সেই সময় সাহিত্য-সশ্মিলন) সাভিতা, বিজ্ঞান, ইতিষাস 9 দশন এই 

চারি শাখার বিভক্ত হইয়া, মূল সভা বাতীত ০ারিটি স্বতগ্থ শাখাসভার 

অপরিবেশন হয়। এই হিসাবে বর্তমান বংসরে, ইতিহাসশাখার অষ্টম 

অধিবেশন হইতেছে । 

আজ যেখানে দণ্ডায়মান হইয়া, আমি আপনাদিগকে সম্বোধন 

করিতেছি -জাঙ্রবী-সলিল-সিক্ত এই পুণা ছুঁমির 'অনতিরে, রেলওয়ে 

নাইনের অপর ধারে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবাস-ভবন, বাঙ্গাণার সাহিতা-পাধনারু 

এগাপীঠ। এই যহাপীঠে উপস্তিত হইঘা। একদিন বাঙ্গপা? সাফিতারঞিগ 

বাত নেড়ে সাহিত-জ্ের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন ? 
দ্ষমচন্ত্র ৪ তাভ।র প্রায় সমস্ত সুখোগা নহকন্মিণণের (তিবোভাৰ টা 

কন্ধু সে যাজ্ঞর হোমশিখা, বাঙ্গালীর দাহিহ্যাকাশকে তু 
উঞ্পসিত করিয়া রাখিয়াছে। কাঠালপাডার দক্ষিণে, বাঙ্গাপার 

নবন্ীপ, ভটপন্নী অবন্তিত-কত স্মার্ত। নৈযারিক, দাশনিক্) দি 
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ব্রাহ্মণ-পর্ডিতকে অঙ্কে ধারণ করিয়া! এই গন্মী বহুকাল হইতে বঙ্জজননীর 

সুখোজ্জল করিতেছে। তারপর, এই মগডুপের উত্তরভাগে অবস্থিত 
গরিফা পল্সীতে, বঙ্গের সেই স্ুপ্রসিন্ধ বাগ্ধী, বঙ্গমাতার মুসস্তান, ধর্মাপ্রচারক 

কেশকচন্ত্র দেন জন্মগ্রহণ করেন। আর ইহারই কিছু উত্তরে, হালি- 

সহর গ্রাম, বাঙালার সাধক-কবি রামপ্রসাদের পবিত্র জন্মভূমি । এই 

ছালিসহরকে মুখরিত করিয়াই, একদিন তাহার অমর সঙ্গীত বাঙ্গালার 

আবাল-বুদ্-বনিতার প্রাণে শান্তিস্থধা বর্ষণ করিবার জন্য উদগীত 

হইয়াছিল। এই সমস্ত মধুর শ্বৃতিভরা কাহিনী বর্তমান সভাক্ষেত্রের 

চতুঃপার্থবকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। 
১২৭৯ সালের বৈশাখ মাস বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিভাদে একটি 

স্মরণীয় দিন। এই সময়ে কাঠালপাড়া হইতে বঙ্কিমচন্তর সম্পাদিত 

“বদন” বাতির হয়। এই “বঙ্গদর্শনেই” তিনি বাঙ্গালার ও নঙ্গালীর 

ইতিহাস লইয়া আলোচনা আরম করেন। এ প্রবন্ধগুলি গ্রাতোক 

ঈতিহাসিকের অবশ্রপাঠা এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অমুলা 

সম্পৎ। এই ইতিহাসের উপকারিত। হদয়ঙ্গম করিয়া বঙ্গদেশ ও 

বঙ্গবাসীগত প্রাণ, ইতিাস-প্রিয় বঙ্কিমচন্দ্র, একদিন উদাত্ত ক7% থে 

বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া, আমি 'মাম।র 

অভিভাষণের লুচনা করিতেছি 

_ শ্বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নহিছে বাঙ্গলার তরসা নাই | কে কিখিবে? 
তুমি লিখি, আমি লিখিব। সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তহাকেই 
লিখিতে হইবে। ৃ 

$ $ € € ক | 

এই আমাদের সব্ধসাধরণের মা জন্মভূমি বাঙ্গলা দেশ, হঠার এক 

করিতে কি ক্সামাদের আনন্দ নাই?” 
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বহ্ধিমচন্ত্র আজ্জ জীবিত নাই, কিন্তু তিনি যে লোকাতীত স্থানে অবস্থান 

করিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে পাইবেন--ইতিহাস আলোচনার 
ব৷ তিছামিক অনুসন্ধানে বাঙ্গালার আজ কি আনন্দ! বাঙ্গালার 

পুরাবৃত্ত, বাঙ্গালার এতিহাদিক' তথা, বাঙ্গালার ভৌগোলিক বিবরণ 

সংগরভের জন্ত বাঙ্গালার ছোট বড় বহু কতা লেখক অজ আগখনিয়োগ 

করিয়াছেন । তাহারা বুঝিয়াছেন, মাম্ম নন্মে অনুভব করিরাছেন, নিজেকে 

৫ নিজের জাতির স্বরূপ জানিতে হইলে, ইতিহান আলোচনা করি 

হইবে; আগনার দেশকে, জন্মভমিকে চিনতে হহলে, ভাহার হাতিম 

সঙ্ধলন করিত হহীবে | ইত। বাতাত তঠাদের আগ গতি, অগ্ত পথ 

নাই । রী 

বাঙ্গালীজাতির অতীত ইতিহাস, গৌরবের অপুর্ব মহিমায় সমুজ্তণ, 

তাহার দীপ্তি হিরগ্রযরাগে রগ্রিত। ভাহ বোধ হর, বছ্িমচন্জ বাঙ্গল'র 

অতাঁত “এতিহাসিক শ্বৃতির” উদ্বোধন করিবার জন্য বলিয়ছিলেন--“ থে 

জাতির পূর্ব মাঙ্াম্মোর অতিহাসিক স্থৃতি থাকে, ভাহারা মাহাখযা রঙগ।র 

চেষ্ট। পায়, হারাইলে পুনঃ প্রপ্থির চেষ্টা করে। ৪ ৯ ৭৭৬ 

জাতীর গর্কের কারণ লৌকিক ইতিহাসের ক ঝ| উন্নতি) ইতিচান 

সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক 5 একটি মুগ । হতিহাস 

ত্হান জাতির ছুঃধ অসাম । আর এই জনহ তিনি আবার গলদ গ্ভার 

স্বর বলিযান্িনেন-শ্বাঙ্গামার রা 751 নহিলে বাঙ্গাণা কথন 

মানু হইবে না|” মন্ুধাপদবাচা হইয়া মধানানের সার্থক] রঙ্গ কম্পিতে | 

5ইলে, অভীত গৌরবের লুপ্ত রঙের উদ্ধার সাধন করিতে হইলে, আমরা 

কে চিাম ও কি হইয়াছি তাহা জানিতে হইলে, আমাদের ইনি- 

হাস চাই) ইন্তহাসের চট্টায়। প্রসভাহর উদ্ধারে, নি রঃ 

নৈতিক ও দানছ্িক তথোর হনতু্ধানে আমাদের আর হইতেই 1 

নি 
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চইবে। সৌভাগোর বিষয়, জামাদের সে দিন আসিয়াছে। বাঙ্গালার 
বহু জেলার এঁতিহাসিক বিবরণ লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে, বাঙ্গালা 
ৰন্ধ প্রাচীন পুথি, শিলালিপি, তাত্রলক, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন সৃষ্ট 
প্রভৃতি আবিষ্কুত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বরেজ্ অনুসন্ধান 
সমিতি, ঢাকা সাহিতা পরিষৎ, রঙ্গপুর ও মেদিনীপুরের শাখা সাহিত্য 

পরিষৎ বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্ঠা ও পুরাততাবিষ্কার কার্ধোর পথ অনেকটা 

প্রশস্ত করিয়৷ দিয়াছে। গত ত্রিশ বংসরের মধো বঙ্গবাসী যেন নব 

" অঞ্ীবন মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলনে আত্মনিযেগ 
করিয়াছে । 

বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রত্রতত্ব লইঘ। আলোচনা করিতে গেলে 

সাধারণতঃ ভারতবর্ষের কথা আপনা আপনিই আসিয়া পাড়। তাই 

আমরা প্রথমেই ভারতের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইব) তবে এ বিনয়ে প্রবৃত্ত 

$ইবার পূর্বে আমি বর্ধমান সময়ে ইতিহাস লিখিবার আদর্শ, কি ভাবে 

পরিবন্তিত হওয়। উচিত সে সম্বন্ধে কিছু মালোচন করিতে ইচ্ছ। করি। 

১৯২১ থুষ্টাব্ধে যুরোপের জেনেভা নগরে স্তর ফ্রেডরিক পলকের 

সভাপতিত্বে নীতিশিক্ষা বিমর়ক আন্তর্জাতিক সভায় ইতিহাসের উপদেশ 

টা আন্তজাতিক সঙ্ার সম্বন্ধে থে আলোচিন ই, 

আদশের পরিব্ণ. তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত ক।লিদিস নাগ অভাশর যে অভিমত 

সালা প্রকাশ করিয়াছেন, তো প্রণিধানযোগা। উহ 

অভিমতের সংলিপ্র মন্ম এই ধেপ্বব্ীমান নময় পর্য্যন্ত যে ভগন 

ইতিহাস লিখিত হইরাছ্ছে, শ্তাভতে দেখা বার তে। দ্ধবিগ্র 

গ্রন্তৃতি অসাধারণ ঘটনাবলীর প্রতি মানবের স্ব'ভাবিক আকষণ থাক, 

থে সন্ত ঘটনা সমাজকে নান'প্রক।রে বিপর্যাস্ত ও বিধ্বস্ত কারে 

সেগুলিই খতিহাসিকুগণ কর্তৃক বিশেষ তাবে বর্দিতি। এব বিপর্যার- 



(৫ ) 

কারিগণ সমধিক প্রশংলিত হইয়াছে। শান্তি ও সহযোগের মধ্য দিয়া 

মানবসমাজ যে উন্নতির পথে অগ্রলর হইয়াছে, তাহার বিবরণ 

তেমন তাবে বণিত হয় নাই। লক্ষ লক্ষ নরনারীর সহযোগে 

গৃথিবীর বন বৃহৎ কারধা, শাস্তি ও শুঙঘলার ভিতর দিয়া হুলাধিত 

হটয়াছে) বতিহামিকগণের মানাবোগ এদিকে .মাদুষ্ট হয় নাই কি! 

তী্চারা এগুলিকে মোটেই আমল দেন নাই । ফলে এই ঘটিয়াছে ০ 

দ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনার উপরেই অস্বভাবিক গুরুত্বর আরোগ করা 

হয়। পাশ্চাত্য দেশে বর্তমান যুগে ইতিহাস রচনা! আনেক সম 

রাজনীতিজ্ঞ, বা মতাজনগণের স্বার্থ দাধনের ধাচ্বরূপ বাধহত 

হইয়াছে | ইছা বাতীত জাতীয় পক্গপাতদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লেখনী 

চালনা করায় প্রতৃত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। ছৃষ্টাস্ত স্বরূপ বলা 

যাইতে পারে, নিজ দেশের অধিনায়ক কর্তক যুদ্ধাদি বা।পার সাধিষ্ক 

হইলে) উহ! সভাতা বিস্তারের উপায়রূপে কার্ভিত হয়; আর অপর দেশের 

কেন অধিবাসী ঁ একই কার্ধা করিলে, সে কাধা বর্কারতা সৃপক. বলিয়া 

আখ্যাত হম । সমশরেণীর এরতিছাসিক ঘটনাবগীকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা 

কর। এবং সেগুলিকে ইতিহাসের মধো বিভিন্ন রকমে চিত্রিত করা 

মানব সমাজের পক্ষে যে অত্ান্ত অনিষ্টজনক ৪ নীচহামূলক তছিলয়ে 

কোন সনেহ নাই) এই লমস্ত অহিতকর ও পক্ষপাতষূলক পন্ত। পরিত্যাগ 

করিয়া যাহাতে পুথিবীর মধো শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগ সাস্থাপিত 

€ পরিবদ্ধিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে | থে সমস্ত সামাজিক 

শর্কি কার্য্যকরী হইয়া শাস্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সমাজের বত কগাণ সাধন 

ও গুরুতর বাপার নিষ্পন্ন করতেছে, সেগুলির প্রতি যখোচিত মনোযোগ 

দেতে হইবে এব বালাকাল হইতে দাচাতে ছারগণ এই প্রকার শিক্ষায় 

শিক্ষিত হয় ও তাহাদের গাঠাপৃস্তক এই শিক্ষার গন্যাহী হয়, হারও 

+ বিধান করা উচিত” 



(৬০) 

. ইদানীন্তন সময়ে বে প্রণালী অবলষন করিনা ইতিহাস লিখিত হয, 
তাহা মাত্র উনবিংশ শতা্ধী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের 
উৎকর্ষের ফলে ইতিহাস লিখনৌপবোগী উপকরণ সংগ্রহের পথ অনেক 
মগম হইয়াছে এবং থে সাস্ত কালের ইতিহাস রচনা, একেবারে অসম্থব 
বলিয়া মনে হইত, ভাতা সম্ভবপর হইতেছে । ইভা বাতীত কঠোর 
উনবি+শ শতাবী ভাবে প্রদাণপর্জা পনীক্ষার নানাউপা9 আংনাদের 

রা আমত্ত হইয়াছে । আমরা এন এবন্ান হইতে 
প্রণালীর প্রচ্ন। প্রাপ্ূু প্রমাণাবলী, অপর এক বা বন্ স্থানে প্রাঞ্থ 

গ্রামাণের সহিত সিলাইয়া, দে গুলির দোষগুগ বিচার ৪ লহাদহা 

নির্ঁয় করিতে পারি। সাভিভা বা দলিলাদি হইতে প্রাপ্ত গ্রনণ। উগর্ড 

হইতে উত্তোলিত মুদ্রা, লিপিফলক বা অন্য কোন নবাবিষূুত গ্রদণের 
সাতামো পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। এক জাতির নিকট হইতে গ্রপু 

বিবরণ লতা 9 সঠিক কিনা ভাঙা অপর কোন জাতির স্বাধীন প্রমাণর 
সহিত তুলন! করিয! দতা নির্দারণে সঙ্গম হইতে পারি | বাষ্প ৪ ভড়িতে 
বুল পরিমাণে উন্নতি £ওরার, দেশ বিদেশ ভ্রমণের ব লুবিধ' হইরাছে, 

এবং এই সুবিধার ফলে দরবত্তী প্রদোশে অবস্থিত জাতিসমূত সম্বন্ধে 

আমাদের য়ে সমস্ত অনুলক ধারণ' বদ্ধমূল চিল, সেগুশি অপলারিত 

হইবার স্ববিধা হইয়াছে । নানবতদু ৪ লোকাচারতড্চে অভিজ্ঞত। লাভ * 

করিয়া রতিহাপিক তাতাব আরন্ধ কার্ধো মালোক সম্পাৎ দক্ষা করিয়াছেন। 

বহু লিপিফলকের আবিষ্কার ও সেগুলর পাঠোস্কারের কলে, মানবের 

অনেক ভিত্তিহীন সংস্কার একেহারে অপনোদিত 
টার লন হইয়াছে। প্রততত্ান্সন্ধান, [বজ্ঞানসন্ঃ প্রণালী 

এ সারা নিযানত ও পরিচালিত হইয়া ইঠিহাদ রচনার 
উপধৃী উপধরণ সংগ্রহে যে কি অভাবনীয় সুবিধার শষ করিয়াছে, ' 



8) 

তাহ! বর্ণনা" কর! যায় না। নেপোলীয়ানের মিশর অভিযানের লয় 

বে গ্রসিন্ধ রোসেটা গ্রস্তরফলক পাওয়া যায়, তাগারই সাহাযে দিশযীয় 
প্রত্বুতত্বের মালোচনা আরম্ভ হয়। বন্ধবর্ষের বহু পরিশ্রম ও অসাধারণ 

অধাবসায়ের ফলে [10085 ০10 ও 1]. 17. 0177001)01119 

এই গ্রপ্ুরফলকের পাঠোন্ধারে কৃতকার্ধা হইয়াছিলেন। বর্ধনান যুগের 

প্রত্ততত্বালোচনার ইহা একটি বিরাট কার্তি। ইঠিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহের 

সাহাযাঞারা নুতন উপায়গুলির সহায়ঠায় মিশরর হীঠহান ও প্রান্ত, 
এহ সমর হইতে যে ভাবে অগ্রসর হহয়াছে, তাছা দৌথিলে বাস্তবিক ই 

আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। এসিয়া)মাইনরে বিভিন্ন গা তীয় যে সমস্ত প্রাচীন 

সভাতা উদ্ভৃত ছইক্াছিল, রতিভাসক উপকরণ সংগ্রহের নূতন উপায়গুলির 

সহায়তায় তাহাদের চিত্র আঞ্ আঁ্কত কারয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত 

করা সম্ভপর হইয়াছে । [11151111115 17 814০979 & 

(0015, ৬০1, ৯110৮ ১1381000101 0157 51) ৮11] 

উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে ভারতবর্ষে প্রত্বতৰ, মুদ্রাঠব, লিপিতস্ব 

গ্রড়াত ইতিহাসে ষুগান্তর আনয়ন করিয়াছে । দিল্লীর অশোকল্তস্ত ও 

জশোকমনুশাসন সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণ ছিল, তাহা ). 4.5, 8. 

( 11]. [0009 105, 199) এবং ১1010 15656810165 (৬. 136) 

পাঠে জানিতে পারা বায়। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পাণুবগগ 

যখন অজ্ঞাতৰাসে ছিলেন, তখন অপর কাচারও সহিত তাহাদের পরিচিত 

₹ওয়। একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহাদের ভিতকামী বনু বির & 

ব্যাস, তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিবার ঞ সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সাযাই 

জ্ঞাপন করা আবশ্যক মনে করিতেন। এই উদ্দেশ্য সাংনার্থ কায 

পর্বতগা্ধে এবং অরশা মধাস্থ প্রপ্তরের উপর অনোর অবোরা 

সাক্কেতিক অক্ষরে তাহাদের বক্তবা লিখিরা রাখিতেন] :: গি্ী 



(৮) 

সতত্তটিকে জলগাধারঞ মধাম পাণ্ৰ ভীমসেনের সিদ্ধি খুটিবার দণ্ড 
বলিয়া মনে করিত | মেজর উইলফোর্ড সাহেবকে একবায় একজন 

পণ্ডিত, একথানি পুথি দিয়া তাহাকে বিপথগামী করিয়াছিলেন । 

তিনি উইলফোড সাহেবকে ব্ঝাইয়া দিয়াছিলেন--এই পুধির সাহাযো 

লিপিফলক পাঠ করা সহজ হইবে। পঞ্ডিত মন্বাশয়ের কথা সরলভাবে 

বিশ্বাস করিয়া, তিনি এ পুথির সাহাযো এলোরা ও সালসটে প্রাপ্ত 

লিপিফলকের একাংশের পাঠোদ্ধার করিয়া যাহা 4$517110 6১৩৪/07 

পত্রিকায় প্রকাশ করেন, ঠাহাও পাগুবদের অজ্ঞাতবাম বিষয়ের স্িত 

সঙ্গি । স্বৃতরাং উইলফোর্ড সাহেবও ভ্রমে পতিত হইয়া! পূর্ব প্রচলিত 

সাধারণ ত্রান্ত ধারণারই পোষকতা করিয়াছিলেন । সাধারণ প্রচলিত এই 

প্রকার ভ্রমান্ধকার ভেদ ক'রয়া, লিপিসমূতের প্ররূত পাঠোদ্ধারে যে কয়জন 

মনীষী কৃতকার্যা হষ্টয়াছিলেন, তগ্মধ্যে ]71065 1১110১১এর নাম সমধিক 

উল্লেখযোগা। 

প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রাপ্ত প্রমাণ ইতিহাস-রচনা কার্যে ৪ ঘটনার 

সত্যাসত্য নির্ণয়ে বন্ধল পরিমাণে সাহীযা করে। পূর্ণাঙ্ ইতিভাস 

পাঠকালে আমরা সকল সময়ে ইহা উপলব্ধি ক€রতে 

এস পারি না; কারণ অনেক সময় এতিহাসিক ঘটনার 

পোষকতা ও সমর্থন কল্পে অন্ত নানাপ্রমাণের সহিত 

মু্ার গ্রমাণ একত্র সঙ্গিবেশিভ হওয়ায় আমরা তাহার গুরুত্ব বুঝিতে 

গক্ষম হই লা। যথাযথভাবে মুদ্রার গুরুত্ব বৃঝিতে হইলে, প্রাথমিক 
উপফরণ হইতে কিভাবে ইতিহাস সম্কলিত হইয়াছে তাহার দিকে একবার 
ক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব। এমন অনেক অজ্ঞাত রাজার নাম ও তাত।র 

দীস্বফালের তারিখ, মুলার সাহায্যে পাওয়া যায়, যাহা অন্ত কোন গ্রমা- 

গর সাহাযে বাছিয় করা ভুকঠিন। স্ুপ্রাসিদ্ধ মুদাতিবকি [. 1[1)01185 
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সাোবের একখানি পুস্তক (101001) পাঠে জানা যায় যে পারি, 

টৃতিয়ারুদ্দীন গা্কি শাহ, নামক একজন বাঙ্গালার সুলতানের নাম তিনি 

মুলার সাহাযো প্রাপ্ত হন। ই মুদ্রার সাছাযো তিনি আরও জানিতে 

পারেন যে, ১৩৫০ হইতে ১৩৫২ খষ্টাবষ পর্যান্ত তা্চার রাজত্বকাল) কৌন 

£তিহাসিক গ্রন্ছে এই সুলতানের নাম মৃদ্াপ্রাপ্থির পৃর্ষে উল্লিখিত হয় 

নাই এবং ভালে সাহেব লিপিবন্ধ করিয়াছেন যে, সুলতানের নামান্ষিত একট 

মূদা পাওয়া না গেলে, তিনি অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেন। টমাস সাহেব 

১৮৬৭ এব ১৮৭৩ খুষ্টাঞচে যে হইথানি গ্রন্থ ( 71 0110175 ) প্রকাশ করেন, রা 

তাহা পাঠে জনা ঘছ যে কুচবিহারে প্রাপ্ত ৯৩৫০*  রৌপা, মুদার 

সাহাযোই ভিন বাঙ্গালির মুসলমন আমলের প্রথম যুগের ধতিহাসিক 

উপকরণ সংগত কারন। শুরাষ্ট্ের ষত্রপগণের নাম কোনও ইতিহাসে 

পাওয়া যায় নাই। ১৮১৪ এুষ্টান্দে তাহাদের নামাঙ্কিত মদা পাওয়া না 

গেলে, কতক ল হে চাদের নান অজ্ঞাত থ।কিত হা বলা যায় পা। 

((10112৮01৮]1২০510৮ 17151151005 100, 131) 

ইরতঠাসিক প্রমাণ € উপকরণ সংগ্রহ কার্ষো, প্রাগিন পুথি বড় কম 

চাহাযা কাল না এ শচ্ছাত ঘটনা, সামজক, অর্থনোতিক ৫ 

“ধু সম্বন্ধা॥ ইতিহাস প্রাচান পু? আবিষ্কার ও 

প্রাচীন পি? 2৫ পাঠান্ধারের দণে পানা সম্ভব হইরাছে। 

সম্পাদন জমা. হারতবধ ৭ অন্ন দেশে এ পথীস্ত বধ পুথি আরব 
সগ্রছ্ের একটি 

সত € সেঞাল সম্পা1দ5 হা প্রকাশিত হটয়াছে। 

যাখোপায়গণ প্রথি-সম্পাপনের চু যে বৈজ্ঞানিক 

প্রপালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন), ঠাঠা অতীব শ্রমসাপেক্ষ | এই প্রণালী 

উত্তরোত্ধর কঠোর চইতেছে। ১৯০২ খ্ু্টাষে হেফআান ( [.60009101 ) 

সম্পা্দত ললিতবিতত গ্রন্থের (₹ লা্করণ প্রকাশিত হর. তাহাতে 888 

প্রধান পা 



( ১০) 

পঠায় মূল এবং অতিরিক্ত ২২৬ পৃষ্টায় পাঠাস্তর সমাপ্ত হইয়াছে। ই 

সেনারের (0, 96121) 'হাবস্থ অবদান' ও পালি টেক্পট দোসাইটির 

ঢুই একথানি গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা বায় যে, মুরোপে বৈজ্ঞানিক প্রণালী 

অনুসারে প্রাচীন পুথি-সম্পাদন কিরূপ বায়বনল ও শ্রমপাধা কার্য । 

অধুনা এই প্রণালী অবরশ্থনে পুনা নগরে ভাগ্ারকর ওরিয়াণ্টাল রিসার্চ 
ইনষ্টিটিউট মহাভারতের থে একটি সংস্করণ বাহির করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়াছে তাহার কথা আপনার। অনোকই গুনিয়াছেন। কিভাবে এ 

গ্রন্থ সম্পাদন করা হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য ই সভা একথানি 

পৃস্তিক প্রকাশ করিয়াছে। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে ঘত 

ভাষায় মহাভারত সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ ও মআলোচন! বাহির হইয়াছে, 

মহাভারতের যতগুলি সংস্করণ বর্তমান সময় পর্যান্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত 

হইয়াছে, এবং বিভিন্নদেশের গ্রন্থাগারে বা অন্যানা স্থানে মহাভারতের বত 

পুথি পাওয়৷ বায়, বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদনে এই নমস্ত উপকরণেরহ সাহাধা 

গ্রণ করা হইবে। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সমগ্র মহাভারত বা ইহার 

ভিন্ন ভিন্ন অংশের পুথিগুলির সংখা! প্রায় ১৩০*। সম্পূর্ণ মহাভারতখানি 

কোয়া্টো আকারের প্রায় দশ হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ধ হইবে। তম্মধো 

প্রাককত সুচী প্রায় ৩০০০ হাজার পৃষ্ঠা এবং যবদ্ধীপের পুথির সহিত 
ইহার সম্পর্ক ও অন্ত বু বিষের আলোচনা সম্পকিত ভূমিকা 

প্রায় ১** হাজার পৃষ্ঠা অধিকার করিবে। এহ সম্পাদন কার 

এবং অন্যান্য আনুষাঞঙ্কক কার্যোর জনা গ্রার ২৭৯*০* ছুই লগ দত্বুর 

'ছাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। এইভাবে পুথি সম্পার্দন এবং তাহার 

টা ইক তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা পূর্বে আমাদের দেশে ছিল না। 
্. আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অন্ুলারে বদি ইছাল লিখি 5 হর, ওবে 
জার! অনেক, জন্তনিছিত সতা ঠিকভাতে পাইতে পারি। কিন্তু ইার 
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ভনা বিশেষ জ্ঞান বাতীত অনানা বিয়ের সাধারণ জান পাকা প্রয়োজন 

বিভিন্ন বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাব ও কল ইঠিঠাস-ক্ষোত্রেও পরিলক্ষিত ও 

মনডত হইয়াছে এবং ইছা। উঠগাপি হ উপকরণ সংগ্রহ ও ইতিহাদ 

লিঠিবার ধারাকে পরিবর্তিত ৭ সুনিয়ানত্রত কারয়াছে | ডারই্ানের 

ক্রামান্নতিবাদ সমাজজ-সম্পর্কিত' ধাবতীয় বিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তার 

কঠগাচে। গ্রাকৃঠিক বিজ্ঞানের তথ্যানুদন্ধান কার্য, বে কঠোর নিয়ষে 

পরিনত হয় এবং আনুমন্ধানের কলে গ্রাপ্ধ সেই সন্ত সংগঠীত 

প্রমাণ যেরূপ কঠিন নিরমে পরাক্ষা কাঁরয়া দেখলাকে বাবহার কর! হর? 

আনাদের সমাজতত্ব, নৃতত্ ও জাতিঠক মন্থন্ধে অনুদন্ধান ও প্রমাণ 

বহদর সম্ভব সেইরূপ কঠোর নিরমেই পরিচালিত তইতেছে। বং 

এটগুগ আবার তুঙগনামূলক প্রদান পাঠাবো পরীকিত হন থে 

প্রণালী উহাদের মারা পাবুদ্পর্া বা ক্রাণর 5 নবি: তহরাছে। 

ই5হাসক এগ্ানুনন্ধাল কার্যা নেই প্রণাপীর অন্ুদরণ করিত 

আমর মন্ত্বান হই। প্রাটানকাদে মুরোপে দু একঈন গেখক দি 

পাল্পর্ণ, দর্শইয়া ইঠিভাপ লিখবার চেট করেন নাই ভাগা পতে । গৰে 

নর্ধণান সমায় বিস্তু ভভাংর এই প্রমালীর বাবহার দেখা নার। 

্রাচীনযুগে ভারতবর্ষে বা পাশ্চা্া দেশে মাধুনিক গণাণী গহুণারে 

ইহার লেপা বে নে অনন্তব ছিগ। তাহা বঝাইবা: ০ 

খু: পূর্ব পঞ্চ শতক তাতে আরম্ভ কারা ঠেরোছোটু ু 

ডিগডারাম প্রহতি গ্রীক দতিষ্াদিকগণ। গা বামে লিতি * ঙ 

টাসটাম প্রন মতিষ্ভাসিক গণ ইতিষ্ঠাল বগনানু থেরূপ তা 

পরি দিয়াছেন, ই সমনে আমাদের দেশে নেন্ধপ গরতিভার পি 

পরই ন।। অনেক সনে মনে হর নে প্রহীন- ভারতীরগণল 
দন অধ্যা্মবিদা পরভৃতিতে বেদ “৭ যোগ, দিত, রাজা 



8824) 

বিদ্যা বা কষ্ধে তাহার! তাদৃশ- মনোযোগ প্রদান করেন নাই; 

এব' ইহজগৎ ধাহাদের অনেকেরই কাছে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরি- 

গণিত, জাগতিক যাবতীয় বস্থ ধাহার! নশ্বর ও হেয় বলিয়। মনে 

করিতেন, আধাম্মিক চরম ঈন্নতিলাভই একমাত্র কাম্য ও অভীষ্ট 

হওয়া উচিত বলিয়া ধাহাদের ধারণা, ভাহাদের কাছ হইতে 

ইতিহাস আশা করা বিড়ম্বন। মাত্র।) নিষুট পুরাণে (81২৪1৫৮-৭৫) 

বহ্ধিক ধনসম্পত্তির ক্ষণিকত্ধ ও সার বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, 

তাহা পাঠ করিলে, পার্থিব ধনসম্পন্তিকে অধিকাংশ হিন্দু কি চাস 

দেখিতেন, তাহ। বেশ বুঝা যায়। *মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত। ক 

য্যাতি ও নভষ প্রভৃতি রাজগণ মহাবল ও বীর্যাশালী এবং 

ধনাধিকারী ছিলেন। ঠাহার! বলকান হইয়াও কালের প্রভাবে রা 

কথ। মাত্রে পযাবসিত হহয়াছেন। * * ৭ * * 

ক». '* রামচন্জ, দশানন, অবিক্ষিত প্রভৃতির এখর্যাও অন্তকের কটাক্ষে 

ক্ষণিকের মধো ভন্মসাৎ হইয়াছে । অতএব িশ্বর্যাকে ধিক” [1৩ 

10006107৩40 011180019 নামক গ্রন্থের রচয়িতা [১ ০1471 

তাহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ মন্তুবা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। & 

তিনি বলেন,"মানবজাতিকে অনন্তের দিক তইতে দেখ আমাদের 

বন্ধ করিতে হ্াবে, কারণ তাত। হইীলে আমাদের দৃষ্টিতে উচ্ভা পরমাণুবং 

২৯৩ 17003. ০5১৫ (0 880 টএচাহাট [00006 0910 01 

গাল 91 8161110),. [0 011011৩5 ১৩1১60516০৪ 6765 00 217 

্ 21010, 175751016 ১৩০, 10708 06070806006) 53801802170) 01 

আআ 06 00186001889) 91 ৮1101152555 05 001611) 170101119554) 

৮৩৪ ৪20. 0 (৩৬৯, ৩৭* পৃঃ)। 



র্ 

( ১৩) 

হইয়া প্রায় টির আগোচর হইয়া গড়ে। উহার স্থায়িত্ব, অর্থ, বা উদ্দস্ত 
থাকে না, এবং ইহা ভাবিলে আমাদিগকে একেবারে আস্মমর্যাদ" 

হীন নিরুৎসাহ হইতে হয়। অনস্তের তুলনায় দেখিতে গেলে 
আমরা আমাদের অন্তিতব খুঁজিয়া ; পাই না।” অতএব ইছ- 

জীবনের ইতিহাসের যে একট! খুক্ষত্ব আছে, তাহা বুঝিতে 

হইলে, অনন্তের দিকে তাকাইলে চলিবে না; আমাদের দৃষ্টিকে ইহ- 

জগতের দিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। লৌকিকতা বা মানব্তার 

হিসাবে যদি ইহ্জীবনের বা ইহজগতের কোন গুরুত্ব বা প্রয়োগন 
থাকে, যদি ইহজীবন আমাদের পারলৌকিক মঙ্গলের সোপান হয়, 

তাহা হইলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত দৃঢ়নিবন্ধ জাতীয় জীবনের 
উন্নতি একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং ইহাকে ভালরূপে গঠিত 

করিতে হইলে, অতীত আলোকের সাহাধা লওয়া গ্রায়োজন। 

পার্থিব বিষয়ে খদাসীন্ত যে প্রাচীন ভারতের সকল যুগেই বর্তমান 

ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া ঘায়। প্রথমত: আমরা দেখিতে 

পাই, প্রাচীন কালে ভারতে লৌকিক বিদ্ণ ও কলাসমূহের মথেষ্ট উন্নতি 

হইয়াছিল এবং প্রাচীনকাল হতে বার্থা ও দণডনীতি এই দুইটি বিষ 

বেদ্যার অন্ততম শাখারপে পরিগণিত ছিল। বদি ধরিয়া লওয়। হয় ফে, 

সে সময়ে সকলেই সংসারবিরাগা ছিলেন এবং সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ই 

জীবনকে ভারাক্রান্ত করে এরূপ ধারণার পোধকত। করিতেন, 

তাহ হইলে গণিতাদি বিদ্যা ও শিল্পকলা প্রত্ৃতির উন্নতি বিধায়ক কনুষ্ঠান্ 
প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত হইতেই পারিত না। এবং তৎকানে, 

সেুরির সমধিক উৎকর্ধও সাধিত হওয়া সম্ভব হইত না। দবতীহুত 

সে সময়ে সংসার বিরা্গী একদল লোক বর্বমান খাকিলেও, ইহজগ্ই 
আমাদের তবিম্বৎ বাগ মক্ষলের আকর “এল কি আহা আজ 



চ ক্ষ ক্চ / 

গ্ন্ত তিনটির ডিদ্ধি এই মত প্রাচীন কালেও যে সুগ্রচলিত ছিল, তাহারও 

প্রমাণ গাওয়া যায়। তৃতীয়ত; সংসারের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক 
নিয়ম, এই স্বাভাবিক নিয়মকে প্রতিরোধ করিয়! সমস্ত বা অধিকাংশ 

লোকই যে ব্যাবহারিক বিষয়ে উদ্দাসীন থাকিবে, ইহা! একেবারেই 

্সন্তব। প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাসের উপযোগিতা বুৰিতেন না, এই অপবাদ 

হি প্রচলিত থাকিলেও ক্রমেই আমরা এ 

ইতিহাসের প্রয়ো- উপলব্ধি করিতে. .পারিতেছি। . বৈদিক যুগ. হই 
জনীয়ত। বোধ । আরন্ত করিয়৷ সংস্কৃত মাহিতোর বুস্থানে ইতিহাস 

একটি শিক্ষণীয় বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । (১) 
তৈত্বিরীয আরণাক ও মন্ুসংহিভায় বহ্বচনাস্ত “ইতিহাস “বের 

| উল্লেখ দেখিয়। অনুমান হয় যে, তৎকালে অনেক গুলি 

ধা ইতিহাস প্রচলিত ছিল। বোধ হয়, গ্রন্থ সংখা। পক্গা 

".. করিয়াই বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত 

এবং পুরারর বনস্থানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে। 
কৌটিলয তাহার অর্থশান্ত্রে রাজার জন্য ইতিহাদ শিক্ষার বাবস্থা 

নি দিয়াছেন (১,$) এবং রাজাকে ...উপদেশ দেওয়ার 

হক? রি জন্ত ম্রীকেও ইতিহাযাভি্ হইতে এনিযাছেন (৫, ১) 
নৈতিক প্রয়োজ-. ইহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ভারং ঠাপ 

| বসির তিহাসের রাজনৈতিক মূলা বুঝিতেন। 
পাস 

(১) অধর্ব্ব সহিত! ১১, ৬৪; শতপর্রীন্ষণ ১৩৪) ৩, ১২) ১৬) জৈমিনীগব্রাঙ্গণ 

৯৫৩) গোপত্রাক্গণ ১, ১*) তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২৯, ছান্দেগা ৭, ১,২৭৪) 

শাখরান জৌতহত ১৬) ২৯ ২১,২৭7 আঙ্বলায়ন গৃহালজ ৪, ৬, ৬) মনুনংহিত। ৩, 

২৬২) দিরুত্ত ২,১০7 ২৪৪১৬ গ্রস্ত । হাতা খোর কমিক! । কানন (পরাগ, 
জ্াগীডে ব্য! শিক্ষা না, 



॥ ১৫ , 

াস্কের নিযক, (কৌটিলোর অর্থশান্্ এবং পুরাণের বন্ধ প্রমাণ হইতে 

_: আমরা জানিতে পারি যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
15 ভারতবর্ষে কেবল ইতিহাস চর্চার অন্ত একটি বিশিষ্ট চক পৃথক্ সম্প্রদায় 

দায় গড়িয়। উঠিয়াছিল এবং এ সম্প্রদায় কতৃক 

শষাপরষ্পরায় আলোচিত হওয়ায় ইতিহাস বিদ্তা [বিশেষ ভাবেই পারপুষ্ট 

লাভ করে, াস্ক তাহা নিরুকে (২, ১৬)২। ১২,৯১৮ ১২১ ১৯) ১) 

এই এতিানিক সম্প্রদায়ের মন বারংবার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধত করিয়াছেন 
১00, 1010. 11191070211180109) নামক গ্রন্থে (২৬ পৃঃ) পাঞ্ছিটার 

সাহেব বলেন- পুরাণের বনৃস্থলে উল্লিখিত 'পুরাবিদ) 'পুরাণবিদও) 

'পুরাণজ্ঞ?, “পৌরাণিক জন প্রভাত শবও এরূপ বিশিষ্ট সশ্রদায়েরম সতত 

প্রমাণ করে। তারপর, পুরাণেই সত ও মাগধ নামক ছুইটি সম্প্রদাদের 

উ/ণ আছে। “দেবতা, খষি, রাজা ও বিথাত বাক্তিগগের বংশাপলা 

রক্ষা করা শৃতের স্বধর্ম ছিল ( বারু পুরাণ ১, ৩১৩২) পদ্ম ৫) ১, 

২৭-২৮)। গর্ণ সংহছিতার গোলোক থণ্ডে (১২৩১) এবং রামায়ণের 

তব বাধা কাণ্ডের (৬১৬) টীকায় এই শৃতগণ পৌরাণিক নানে এবং 

মাগধগণ বংশাবলী রক্ষক নামে উল্লেখিত দেখা যায়। 

অর্থশাস্ত্রে (৩, ৭) কোৌটিল্য বলিয়াছেন যে,পো়াণিক স্থত ৪ 

মাগধগণ প্রতিলোমজ শৃত ও মাগধ জাতি হইতে ভিন্ন। পার্িটার 

সাহেব ১৭ পুঃ মহাভারত হইতে গ্লোক তুলিয়। দেখাইয়াছেন বে, পরবস্তী 

কালে এই প্রতিলোমজজ জাতি প্রাচীন পৌরাণিক কুতগশের ভাবক! 

ছবলঙ্বন করায় হুত নাম লাভ করিয়াছিল (১)! রর 

পুর'ণে এই প্রান হৃতগণের উদ্দেশে বাশ ধিস্তুম) বিংশ কুশল 

য্চ ক্ষভাৎ সমবদ ব্রাহ্ষণাং হীনযোনিত:। 
হৃতঃ পূর্ব মাধন্াত তুলাধপ্বং প্রকীটিত 



(১৯) 
প্রভৃতি শবের প্রয়োগ দেখিয়া! বুঝ। যায় বে, ই'হার। বিশেষ ভাবে বংশাব 
পর্ধ্যালোচনা করিয়! ইতিহাসের এক শ্রেণীর উপকরণ রক্ষা করিতেন | 

কেবল বংশতালিক! যে ইতিহাস নাত ভাতা এদেশের ইতিহাসিকগণ 
বহুকাল পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন। ইহারা জানিতেন "ইতিহাসে ধার, অর্থ : 
কাম, মোক্ষের উপদেশ থাকে,” অতীত ঘটনা পনম্পর; স্বারা সমাঞ্জের ভাল- 
মন্দ শিক্ষা হয়। সম্ভবতঃ ইতিহাপকে ধরন্মোপদেশপৃণ করার দিকে একটু 
অর্ক দৃষ্টি পড়ায় বছ স্থলে পুরাণপ্লির তালিকা নট হই়াছিন। 
ইতিহাসের এরূপ উপদেশাম্মক উদ্দেশা মনে রাখরাই বোধ হয়, মহা- 
ভারতকে রুষ্টতম ইতিহাস বল! হইয়া ( মগাভারত, আদি ১, ২১৯) 
এখং করনাকেও ইতিহাসের পানে স্থানে দেওরার চেষ্টা হইয়াছে; কারণ 

আমর! কোটিঙ্যের অর্গশান্্বে ১,৫। দেখিতে গাই যে, 
তখন ইতিহাস বলিতে পুরান, হাঠরুত্র, আখ্যারিকা 
উদাহরণ, ধর্ধশান্্, অর্থশান্ধ এই স্মস্তই বুঝাইত। ইতি- 

হাসের এই ব্যাপক সংগ্ত। গ্রহণ কার্ধনেই মামন। বুদ্ধিতে পারি-কেন 
কোন কোন স্থলে (পন্ম ২, ৮৫, ১৫) বাবু ৫1, ২; নিতান্ত কল্পিত 
থঠনাকেও ইতিহাস নাম দেওয়া হইয়াছে। পৃ্বোক ইগটি নানই উতি- 
ইাঁদক সাহিত্যের মধ্যে পড়িলেও ভারতীরগঙ্ ইহাদের মানে সতা ঘটন.- 
পূর্ণ ইতিহাসের বিশেষত্ব কিরূপ তাহা জানিঠেন। 

পুরাণে যে পাচটি বিষরের আলোচনা মাছে, সেগ্জাল হ্হার পাঁচটি লক্ষণ 
[লিয়! পরিগণিত হইত। সেগুণি হইতেতে £--দথ, বস, বংশ, বংশান- 
[রত ওমন্বস্তর। এইগুপির মধো বংশ, ৪ বশানট3:হ রাজগণের নান, 
[স্ব সময় ও বিশিষ্ট রাজগণের সন্ধে উ্রিধেগা এনা লপিবন্ধ হইত । 
[তিহাসের অন্তর্গত 'উদাহরস' 1করূপ ছিল 21£'7 একট ষ্টান্ত কোৌটি- 
কার অ্ধশাস্ত্রে (১1৩) ও বাংলায়ানল কালি ২৯০১ উচ্চ আহিল 

ইন্তহাসের 

বাপক সংজ্ঞ। | 



(১৭ ) 

বলিয়া মনে হয়। রাজার ইন্ত্রিমসংঘম অভাম কর! উচিত। 

এই কথাগ্রসঙ্গে পূর্ব পুর্ব রাজগণ যে প্রবণ পরাক্রমশালী হইয়াও 

ইন্ত্িয়ের বশবত্তী হওয়ায় বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা 'উদাহরণ, প্রয়োগে 
দেখান হুইয়াছে। 'উদ্বাহরণে'র উদ্ধতাংশ এইকপ £-_-"দাণ্ডকা ভোজ 

কামের বশবন্তী হইয়া! এক ব্রাহ্মণ কন্ঠার প্রতি আসক্ত হওয়ায় রাজা ও 

বন্ধুগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিলেন। বৈদেহ করাণেরও পরিণাম এ্ররূপ 

চহয়াহিল।  জনমেজয় ব্রাহ্মণগণের প্রতি ও তালজজ্ৰ ভৃগুগণের প্রতি 
ক্লো'ধর বশবর্তী হওয়ায় ও পৌবার অজাবন্দু চতুব্ষণের নিকট হইতে 
ঠোঠে পাড়য়া অ্তরিক্ত অর্থ শোবণ করায়) রাধণ অহঙ্কারের আধকো 

পরদার প্রত্তার্পণ করিতে ও দুর্য্যোধন রাজোর অংশ ছাড়িতে অস্থারাত 

হওয়ার বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মদান্ধ হইয়া দত্তোন্ভব ও হৈহয় অজ্জছুন লোকের 
অবমাননা করায়, ও অতিরিক্ত হর্ষ ধাতাপি অগপ্তাকে, ও বুফঃসজ্ঘ 

দ্বৈপায়নকে আক্রমণ করায় বিনাশ প্রাপ্ু হইরাছিলেন।” হহার পরুবত্তী 

দ্রইটী শ্লোকে বর্ণিভ হইয়াছে যে, ইত] বাঠীঠ অনেক রাজা ছিলেন 

বাহাদের নাম এ শ্রেণীতৃক্ত হইতে পারে) পক্ষান্তরে জামদগ্রা, অন্বরীষ, 

নাভাগ প্রভৃতি নরপতি জিতোন্দিয় হহয়া সমগ্র পৃথিবা সুখে ভোগ 

করিরাছিলেন। এই উদাহরণ সত ঘটনা মুলক, করনা প্রত নহে 
বলিাই মনে হয়। তারপর থে ইতিহাসের অন্তগ্ হতিবৃত্তের 

উল্লেখ কর ইইগাছে উহাতে আরও বিশপ্ভাবে অঞাঠ ঘটনার 

রাবণ বর্ণনা থাকি ও বলির অনুমান হয ( মহাভারত ১১১১৪) 

একই শ্রোকে ধন্মার্থনংশ্রিত পবিত্র পহাণ সততা পাশেই নরেন 

ও খ্রষিদিগের ইতিনুত্তের উল্লেখ দেখিয়া9 এইপপহ মনে হয়। বায়ু 

(১০৩/৪৮/৫১, ৫৫-৫৮) ও বরঙ্ধাণড (818, 81, ৫*) উত্তর দেই 
সি 

সছ্ 



(১৮) 

দেখা যায় যে, উহ্ারা একাধারে পুরাণ ও ইতিহাস; অর্থাৎ উহাতে 
পুরাপোচিত উপদেশও আছে, ইতিহাসোচিত যথার্থ বৃত্তাস্তও আছে। 
এখানে ইতিহাস শব সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাসের 
মাবশ্যকতা বুঝিতেন, তবে কোন ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আমাদের 
না হস্তগত হয় নাই কেন? মহম্মদীয় শাসনকালে 
ঠতিহাসিক বিহার ও ওপস্তপুরীর বিপুল গ্রন্থাগার ধ্বংসের মত 
নিত ঘটনা হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। 

এইরূপ ঘটনা! ভারতের ভাগ্যে বিরল নহে, স্থতরাং 
ছু ইতিহাসের সত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাইলেও অদ্যাপি হাহা 
ঘামাদের হস্তগত না হওয়ার কারণ এঁতিহাসিকগণ অনায়াসেই অন্থমান 
হরিতে পারেন। 

ভবিষাপুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলে খুষ্টায় চতুর্ণ শতকের প্রথমভাগে 
উপ বংশের রাজত্বের প্রারস্ত পর্য্যন্ত রাজগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায়। 
চার পরে যে সকল এ্রতিহাসিক ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে 

| থৃষ্টীয় সপ্তম শতকে যুয়াণ্ চুক্সাং (০215, ৬০1 ], 
পা বর্ণিত 1. 154) লিখিয়াছেন, “তৎকালে ঘটনা লিপিবদ্ধ করার 
হি জন্য কর্মচারী নিযুক্ত ছিল; এই সকল ঘটনালিপির 
বাম ছিল “নীলপিট? | ইহাতে ভাতির ভাল, মন্দ, বিপদ, সম্পদ সকল : 
[তাস্তেরই উল্লেখ থাকিত |” 

ৃষ্বীয় ছাদশ শতকের মধাভাগে কল্হণ বলিয়াছেন--“নীলমত পুরাণ 
ঢতীত আর9 এগারক্ঞন পূর্ববন্তী এতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে উপকরণ 
এ ঠিনি রাজতবজিণী রচনা করিয়াছিজেন। [তিনি উহাপিগের 
ধ্যে ুপাবনীকার ক্ষেমেক্। “দার্থিবাবলীর' কর্তা হেলারাঙ্ত এবং 



( ১৯ ) 

পদ্মমিহির, ছ্বিল্লাকর, জোনরাজ, প্রীবর ও প্রার্ধাভট্রের নাম উল্লেখ 
চারা করিয়াছেন। কলতণ তাহার গ্রন্থের প্রারপ্তে 
ইতিহাস গ্রন্থ ও (১৯) ভূমিকান্বরূপ যাহা বলিয়াছেন--তাহাতে বুঝ! 

, এতিহাসিকগণ। যার যে, তাহার পূর্বে বছু উরতিহাসিক গ্রন্থ রচিঠ 
হইয়াছিল ও তাহার সময়ে সেগুলি বন্ধ পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাসু।, এবং 

মনে রাখিবার সুবিধার জনা নব কর্ঠুক সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ রচিত হওয়া 

প্রাচীন বুহত গ্রস্থগুল রক্ষার প্রতি লোকের নষ্টি 

ইতিহাসের ছল পাঁ। কল্ভণের এই সকল উক্তিতে দেখি: 
সংহ্গিপ্তনার। ূ রঃ 

পওয়া যান বে, ততকালে ইতিভাম এরূপ অবশা 

জ্ঞাতবা বিষয় বলিয়! পরিগণিঠ ছিল যে, ঈজনা সংক্ষিপু সগ্ঠ হয়া 

রচনা করিতে হুইয্াছিল। 

রাজস্থানের ভূমিকায় (৮1৯ পুঃ) টড সাহেব বলিয়াছেন -টাদ করের 

শিব পরথীরাজ রাসো দেখিলে মনে হয় দে. উহার সমযে 
ইতিহাসের অ 
সম্বন্ধে টড সাতে. ১০০০ খাষ্টান্ধ হতে ১১৯৩ এটাকে বু ঠতিহাস 
বের উক্তি। গ্রন্থ বর্তমান ছিল। পুণ্ধাক্ গ্রন্থগুলির একখানিও 

পাওয়া যায় না। 

নৈষধীয় চবিতে ভীহধ (১১৮০ খুঃ আঃ) তার বচিত 'নবস/তসা ক, 

পীহধের নব- চরিত' ৪ 'গৌডেবীশকপপ্রণপ্ি নামক উইখানি 
জি ৪. ইতিহাসিক কাবোর নাম করীয়াছেন | আছ. 

কৃলপ্রশস্তি। পর্যান্ত ইহার একধানর? সন্ধান পাপ্য়া মা নাই। এর 
ৃষ্টায় চতুদ্দশ শতকের প্রথম ভাগে প্রবদ্ধচিন্তামণিকার দেরুতুঙ্ (১৩): 

প্রবন্ধচিন্তাপিতে. বলিয়াছেন যে বত সংগ্রহ গ্রন্থের আখানভাগ' 
উনি লইয়া গিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা কল্রযাভিলেন। ক 

প্রত্থ। সকল সংগ্রহ-গ্স্ত প1ওদা বায় না। 



(২৭ 0) 

| ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বিক্ষোভের কথ! ভাবিয়া 
“দেখিলেই দেশে জাতীয় ইতিহাসের হূর্মভতার কারণ বুঝা যায় এবং 

ভারতীয়গণের ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতা সম্বন্ধ ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া! যায়। 
নানাবিপদের মধা দিয়া আসিয়া যেসকল এতিহাসিক গ্রন্থ আমাদের 

ধংসাবিষ গন. হাত পরা পৌছিতে পারিয়াছে, তাহার প্রন্কত 
গুলির ধরতিহাসিক এঁতিহাসিক মূল্য কতটুকু, তাহাই আমরা এখন আলো- 

সৃ্া। চনা করিব। প্রথমেই পুরাণের কথ! ধরিতে হয়-_ 
পুরাণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার পর পার্ষ্িটার সাহেব 

। 00181 170. 17150 0180. ২৪ পৃঃ) পদ্মপুরাণ হইতে (৬, 

২৯,৩৭) পুরাণের উৎপত্তিবিবরণ উদ্ধত করিয়া 
দেখাইয়াছেন ঘে, খাষিরা প্রাচান ইতিবৃত্ত হইতে 

আব্তক বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া পুরাণ রচনা 

করিয়াছিলেন। সকল পুরাণেই বারংবার উল্লিখিত "অনুশুশ্রম*। 

“ইতি নঃ শ্রুতম্” 'ইতি শ্রুতিঃ প্রত্ৃতি প্রয়োগগ্চলি দেখিলেও বুঝা 

ঘায় যে, এ্রতিহাদিকগণের নিকট শ্রুত ঘটনাই পুরাণের অবলম্বন । 

পুরাতন ঘটনা আছে বলিয়াই ইহার নাম পুরাণ। এখন আমরা ঘে 

'আকারে পুরাণ পাইতেছি, তাহাকে আর ঠিক ইতিহাস বলা চলে না। 

বিষুপুরাণে (৩,৬১৬ ) লিখিত আছে, “পুরাণার্থ বিশারদ মুনি আখ্যান, 

উপাখান, গাথা ও কল্পজোক্তি দ্বারা পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছেন) । 

এইরূপ 'পুরাণই এখন আমর! পাইতেছি। লিঙ্গপুরাণ (১৩৯,৬১ ) 

হইতে জানা যায় যে, কালক্রমে ইতিহাস ও পুরাণ পৃথক্ হইয়া গিয়াছিল। 
এই পুরাশকে ইতিহাসের গণ্ডীতে ফেলিবার জন্ই বিষুপুরাণের ( ৩১৪,১০ ) 

 ভাঁকায় জীধর স্বামী ইতিহাসের লক্ষণ দিয়াছেন_ 

পুরাণের এতি- 
ঠাসিক মূল্য । 



( ২১) 
পূর্বেই বলিয়াছি ইতিহাসকে ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ পূর্ণ করায় দিকে 

বড়ই ঝৌক পড়িয়াছিল, তাহার সহিত এই “ভবিষ্য ও অন্ভূত ধশা* 
মিশিয়া পূর্বের ইতিহাসপুরাণকে অন্ত আকারে পরিণত কবে। 
রানু বোধ হয়, প্রথমে পুরাণে 'বংশ' ও “বংশাহচরিত' 

অবস্থা হইতে মাত্র ছিল, পরে 'সর্গ' (প্রধান সৃষ্টি), “গ্রতিসগ' 

রী ( অবান্তর সথি) এবং “মন্বস্তরের কথাও পুরাণের ' 

বিষয় হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে এই 'পঞ্চপক্ষণ' পুরাণ 

আবার ভাগবতোক্ত “দশ লক্ষণের/9 বিষয়ীডৃত হইল। কিন্তু এই 

পুরাণ ভ্বারাও আমরা বহুস্থলে প্রাচীনকালের যথার্থ ইতিহাস জানিতে 

পারি। পার্জিটার সাহেব (২৪ পৃঃ) বলেন-_এই পুরাণের মধ্যেই (বায়ু 

৯৫, ১৫) “ঈচ্ছন্তি, প্রভৃতি পদ্দের প্রয়োগ দেখিয়! মনে হয় যে, কোন বংশ- 

বর্ণনার সময় কোন নামের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সনোত উপস্থিত হইলে গ্রক্কত 

সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া আলোচনা,হ্বারা যথার্থ মতটিই গ্রহণ করা হইত। 

নবাবিষ্কত লিপিফলক দেখিয়া অনেকস্থলে পুরাণোক্ত বশাবলী বিশুদ্ধ 

বলিয়! জান। গিয়াছে । 

পুরাণ বাতীত আমরা কয়েকথানি চরিত গ্রন্থ পাইয়াছি। ইহাতে 

কাব্যোচিত বর্ণনার আধিকা থাকিলেও অনেক" 

তে । স্থলে ইছাথার৷ প্রকৃত ইতিজাস জান। যা) ইহাতে, 

সাধারণতঃ কবিগণ তাহাদের আশ্রয়দাতা রাজাদের 

বংশ, বিক্রম, সমসাময়িক রাজা ও রাজ্যের বর্ণনা করিয়াছেন । ১ 

বুলার বলিয়াছেন_এই সকল চরিত ও প্রবন্ধে সাস্কত কাব্যোচিত ছ 
অভিশয়োক্তি আছে, ইক সত্য; তথাপি কবিরা কেবল কল্পনা বে 

পুরি এই সফল প্র্থে পাই নাই; ॥ বরং নৃতন পতন: গাম, 



| 2) 
পিলালিপিগুলি হইতে ক্রমেই আমরা উহাদের বহু নামের এঁতিহা- 
সিক অন্তিত্ব জানিতে পারিতেছি। স্মুতরাং এই সকল চরিত. ও 

প্রবন্ধের দিকে তিহাসিকগণের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত (3811৩, 
[0০০7 485 16167 0৩ [৭75 [002101755 1[76109.010211014 1), 6.) 

বাণভট্টের হর্ষচরিত ( খুঃ ৭ম শতক ), বাক্পতিরাজের (অষ্টম শতকের 

প্রথম ভাগ ) গউড়বহো, পন্মগুপ্চের (১১ শতকের শেষ ভাগ ) নবসাহ- 

সাঙ্ক চরিত, বিল্হনের (১১শ শতক) বিক্রমাঙ্ক চরিত, হেমচন্ত্রের ত্ব্যাশ্রর 

কাব্য ( কুমার পাল চব্রিত), সন্ধ্যাকর নন্দীর (১১শ শতক ) রানপাল 

চব্রিত (দ্ধযাশ্রয়), বুলারের চালুক্ রাজ বংশ সন্বন্ধীর পুম্তিকার উল্লিখিত 

হর্যগণির বস্ত্পালচরিত, সোমেশ্বরের কার্তিকৌমুদী, রাঞজশেখরের প্রবন্ধ- 

কোন, এবং মেরুতুঙ্গের (১৪শ শতক) প্রবন্ধ চিন্তামণিত_এই করথান 

এতিহাসিক গ্রন্থ পাওয়। গিঘ্রাছে। ইহা ছাড়া পৃথ্থীরাজ চরিত নামক 

আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত তইয়াছে। 

এইগুলির মধধো কয়েকখান গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই উহ্বাদিগের 

এঁতিহাসিক গুরুত্ব বুঝ বাইবে। 

থানেস্বরের সম্রাট, হর্ষবন্ধনের ভীবনীহ ৬র্ষচরিতের বিষয় । বুলার 

বিক্রমান্ক চরিতের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে,__প্রুয়ান্ চুরাং 

হর্ষবন্ধন সম্বন্ধে যে সকল বর্থনা করিয়াছেন, তাক মবই 

গ্রায় হর্ষচরিতে পাওয়া যায়) মধিকন্ধ চৈনিক পরিক্ৰাক্গকে র বোদ্ধ ধর্মের 

প্রতি টান থাফায় তাহার বর্ণনার বে সকল ভ্ম-প্রমাদ আছে, হর্য চরিত 

- মা অনেক স্থলেই তাহা সংশোধন কর! যাইতে পারে। চীলুক্য 

8০০ বংশ সম্বন্ধে বছ ০ পাওয়া গিয়াছে । তাহ! 

হূর্যচরিভ। 



(২৩) 

নবসাহসান্বচরিতে মালবের রাজী পরমার বংশীর সিরাজের বিবাহ 

প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা আছে। বুলার বলেন--ইহাত্তে 
কাব্যাংশই বেশী। তাহ! হইলেও শিলালিপি প্রভৃতির 

সহিত মিলাইয়। লইলে ইহা হইতেও পরমার বংশের অনেক কথ। জানা ধায়? । 

প্রাকৃত গউড়বছো! কাব্যে কান্তকুজের রাজ! বশোবন্মার গৌরব বর্ণনা 

জাছে। গউড়বহো নাম হইলেও ইহাতে গৌড়ের রাজা কথা বড় 

বেশী নাই। রাঁজতরঙ্গিলীতে বর্ণিত কাশ্মীরের 

ললিতাদিত্য কর্তৃক যশোবন্্ার উচ্ছেদের পূর্ণ পর্যানত 

ঘটনার কিছু বিবরণ ইহাতে পাওয়া বায়। রী 
হেমচন্্ সথাশ্রপন কাব্যে তীহার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণের সুত্র 

গুলির জন্ত উদাহরণ রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনহিল্পুরের 

রাজাদের, বিশেষত: প্রাকৃত অংশে, কুমারপালের বর্ঃ 

নবসাহসান্চরিত | 

গউডবছে! । 

স্বাশ্রয় কাবা। 

করিয়াছেন । 

ৃষ্ীয় চতুর্দশ শতকে লিখিত মেরুতুঙ্গের ্রবধচিন্তামনিডেও গুজরাটে 

প্রবন্কচিস্তামণি। ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়! যায়।  * 

কল্হণের রাজ তরঙ্গিণীর কিয়দংশের এঁওহাসিক মূলা আরও অধিক । 

এখানিও কাব্য; কিন্তু কোন রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার গৌরং 

বর্ণনা করার জন্তু এই খানি লিখিত হয় নাই। 

কাশ্ীরের রাজগণের এই ধারাবাধক ইতিহাসের 

প্রথম অংশে পুরাণের মত করনা এবং অনেক ত্রমপ্রমাদ দেখা ধার, দি 

শেষ জংশে খুহীয় ৭ম শতকের রাজাদের সময় হইতে ইহা ইতি 
পরিণত হইয়াছে । কল্হণ তাহার কিছু পূর্ববর্তী ও সমকালের রা 
দোষগুণ প্রকৃত ইতিহাসিকের ভার সমালোচনা, এবং র| ্ 
পতনের কারণ নির্শর করিয়াছেন । কল্হণ শব বলা 

রাজতরঙ্গিপী। 



(২৪ ) 

পূর্ববর্তী এতিহাসিকগণের বর্ণনা গ্রহণ করিবার সময়ে যতদুর পারিয়াছেন 
প্রতিষ্ঠা-শাসন, বন্ত-শাসন, প্রশত্তি পষ্ট এবং শাস্তর্ারা তাহার সহাতা 
নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন (রাজতরঙ্গিনী ১, ১৫)। * 

ধিনি রাগ দেষ-বিবজ্জিত হইয়া অতীত ঘটনা বর্ন করিতে পারেন, 
কল্হণ কথিত কল.তণ তাহাকেই প্রশংসা করিয়াছেন ( রাজতঃ ১,৭)) 
এঁতিহাসিকের ইহাতেই বুঝা যায় যে, ভারুতে ইতিহাস রচনার আদর্শ 
জান । বেশ উচ্চই ছিল। 

পোরাণিক সত ও মাগধগণের বংশ ও বংশাবলী আলোচনার প্রথা 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। 
মহারাষ্ট্রে৫ “বথর্, আসামের 'বুরপ্পী” এবং উড়িষ্যার মাদ লাপাভার 
মূলেও ঘটনা লিপিবদ্ধ করার প্রথাই পরিদৃষ্ট হয়। রা্জপুতানার 

ভাটগণ আপনাদিগকে মাগধ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় 
টা ও. দেয়। পৃথীরাজ রাসো প্রণেতা চাদকবি ভাট ছিলেন 
পরিচয় রক্ষা করে। তাহার বংশধরের। এখনও -বন্তধমান আছেন। রাজ- 

, গুতানার “বরোপ্র» গণের নিকট ১৫** বৎসরের 
প্রাচীন বংশাবলীরও সংবাদ পাওয়া! যায়। চারণ নামে আর এক জাতি 
আছে) ইহারা পৌরাণিক সিদ্ধচারণদের নামে আত্মপরিচয় দেয়। 
বংশাবলী রক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধের কীর্তি রক্ষাতেই ইহাদের বেশী আগ্রহ 
ইহার! বুদ্ধের বিবরপ লইয়! ঝাজাদের জীবন চরিত লিখিয়া থাকে । শ্রয, 
প্রকাশ ইছাদের লিখিত একখানি পুস্তক । ইহাতে ুর্ধ্যবংশের অর্থাৎ 
রাঠৌরমিগের বিবরণ আছে। বীরবিনোগ নামক আর একখানি বই ছাপা 
ছইযাছে, কিন্তু উররপুরের রাপ। প্রকাশ করিতে দেন নাই। টড সাহেবের 
সা ছা সরে হইলে বছর প্রধান চারণগণ রাগ করিয়া “'বংশভাফর+ 



(২৫ ) 

এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতানার অন্ত রাজাদের বৃত্বান্ত আছে। রাজপুতানার 

খেত, বাত, গপ. ও দস্তকথা এই চারিপ্রকার ইতিহাস লেখা »য়। ইছায 

মধো খেতই প্রকৃত* ইতিহাস, অন্ত সবগুলিতেই অন্নবিস্তর বাজে ফপা 

আছ্ে। বাঙ্গালাদেশেও ভাট সম্প্রদায় বর্তমান ছিল, এখন ইহার নাম মান 

আছে । 

এতদিন প্ডিতগণ পুরাণবণিত কাল-গণনার কোনই মুল্য আচ 

বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্ত পুরাণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই 

ৃ এই কাল-গণনার অর্থ স্পষ্ট হইয়া! উঠিতেছে। পাঞ্ছিটার 
রা নেতিক 
চা সাচ্চেব তাহার :11010116 11012] 11150011681 11701) 

হইতে যুগ- (101 নামক গ্রন্থের ১৭৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে সম্ভবতঃ 

রে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সহিত যুগ 
ং 

পরিবর্তনের ধারপা পুরাণে স্থান পাইয়াছে। রাম 

জামঞগ্নয রাজরক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া দেশে যে পরিবর্তন ঘটাইয়। 

ছিলেন তাহার পর হতেই দ্বিতীয় যুগ ত্রেতার আরম্ত হয়) সম্ভবতঃ 

রাম-রাবণের যক্ধের পরেহ ভারতবর্ষে হ্বাপরের 'আবির্ভাব হইয়াছিল 

এবং কুকক্ষেব্যুদ্ধের পর ভগবান্ ই।রুষের তিরোভাবের সহিত কলিযৃগের 

প্রবর্তন চঠয়াছে। 

পধুক্ত কাশীপ্রসাদ ভয়ন্বাল (]. 1). 0.২, ১. ৬০11] ) সংপ্রাত 

ভারতযন্ধ ও কলিধগের প্রারস্তকাল সন্ন্ধে আলোচনা ' করিয়াছেন। 

পুরাণে বহুস্থলে সপ্তবিচক্ত অগ্ুসারে কালনির্দেশ দেখা যায়। ০ 

বিংশটী নক্ষত্রের প্রতিনক্ষত্রে সপ্রধিমগ্ুলের অবস্থিতি কাল এক পড় 
১ 

বংসর সুতরাং সগ্তবিংশ শত বৎসরে একটি সপতধিচ পু চা 

আরম হয়। পুরাণ হইতেই জালা বায়া যে' স 
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অবস্থান কালে অর্থাৎ অষ্টম শতকে পরীক্ষিত নিংহাসন লাভ করেন 

টা এবং কলিধুগ আরম্ত হয়। তৎপরে, পুর্ববাষাঢ়ায় গমন 

নূপতিগণের . কালে অর্থাৎ হাজার বৎসর পরে অষ্টাদশ শতকে নন্দরাজ 
রতিহাসিকতা রাজত্ব করেন। আরও ছয় শত বংসর পরে সপ্তষি- 

ও তাহাদের চক্রের চত্ুবিবংশ শতকে অর্থাৎ উত্তব্রভাদ্রপদে অন্ধ 

করিনা রাজত্ব শেষ এবং সপ্টবিংশ শতকে অর্থাৎ ভরশীতে সম্বন্ধে গবে- 
বণ|। অন্ধের পরবন্তী রাজোরও পতন হয়। পুরাণেই 

উল্লিখিত দেখা বাধ নে পরীক্ষিতের রাজ্যাতিষেক 

হইতে মহাপন্মের বাবধান একহাজার পঞ্চাশ বংসর এবং মহাপদ্ম হইতে 

অন্ধান্ত মর্থাৎ অন্ধের পরবত্তঁ রাজত্ব কালের বাবধান আটশত ছত্তিশ 

বৎসর। তাহা হইলে দেখা বাইতেছে বে, উভষ গণন! দ্বারা এক- 

রূপই ফল পাওয়া যায়। 

এখন অন্য প্রমাণ হইতে আমরা জানিতে পারি বে, মহাপন্ু খৃষ্ 

পর্বব চতুর্থ শতকে বর্তমান ছিলেন; এই. সময় হইতে হাজার. বৎসর 

পূর্বে অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ চতুদীশ শহকে পরীক্ষিতের রাজ্যাতিষেক এবং 

কলির আরম্ভ হয়। 

জয়ন্বাল মহাশর ভাগবত ও বিষু্পুরাণ হইত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া 

 থেখাইয়াছেন। ষে ধু বৎসর পরে ধবন (গ্রীক ) রাজোর পতঙনের 

সহিত কলির শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে 

এই সময় অতি অল্প মনে হওয়ায় উহ্হাকে মানব বংসরের পরিবর্তে 

ইৰ বৎসর করা হয় স্থৃতরাং ১২** শত বংসর ( ১২৯*১৫৩৬*) 

২০৮০ বৎসরে পরিণত হইল। পূর্কোই দেখা গিয়াছে যে, মহাপন্ন 

হইতে ও তে 'ক্লাঙ্ধগণের শেষ রাজার ব্যবধান আট শত ছত্রিশ বংসর 

৬ যা, ইত! সঞ্রাধিচক্রের লপ্রীবিংশ শতক | জরশ্মাল ম্াশয় 
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বলেন যে, বোধ হয় পরবদ্থী গণিতবিদ্গণ ই| জানিতেন এবং মহাপদ্ছ 
যে সপ্রধিচক্রের, অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন তাহাও গানিতেন। 

এক্ষণে তাহার! ৪৯৮ খৃষ্টা হইতে ৯** শত বংসর পশ্চাতে যাই! খুব 

পৃঃ ৪২ অন্ধ পাইলেন এবং উহা! হইতে আরও এক সপ্বর্ষিচক্ত অর্থাৎ 

২৭০০ বংসর পশ্চাতে যাহম়। অর্থাৎ খুঃ পৃঃ ৩১৯২ অন্দে কলির আরম্- 

কাল নির্থয় করিলেন। এই আলোচনা দ্বারা কুরুক্ষেএ যুদ্ধ পরাস্ত 

ধে কাস-গণন। পাওয়া দায়, ভাঙাতে দেখা যাইতেছে অন্ততঃ  সনয় পর্যাস্ত 

পুরাণের বর্ণনায় অদগতি নাই। 

পাভিটার সাহেব বলেন! ১৮০ পৃঃ) পুরাণের বর্ণনায় পরাক্ষিতের পর 

মঙাপাগ্মের পুর্ব পর্যন্ত যে অল্প কয়জন রাজার নাম আছে, তাহারা ১৯৫৯ 

ব্নর ধরিয়া এত দাথকাল রাজত্ব করতে পারেন নানু তরাং পরীক্ষিত 

কইতে মহাপস্মের কাবধান কালের গণনার পুরাণের উক্ত বিখানাবাগ্য 

নছে। তিনি এর রাঞাদের প্রতোকের রাদত্বকাল আনুমানিক ১৪৮ বম 

ধরিয়! (১৬১১৮) ১৮ বৎসঙ স্থির করিয়াছেন। এবং তাচার আরও 

৯৬৯ বৎসর পুর্বে কু্ধেত্র যুদ্ধের কার-নর্ণয় করিয়াছেন । আঠএৰ 

তীষ্কার মতে মঙাপানুর পাচশত বৎসর পুঝে খুঃ পুঃ নবম শতক সুকক্ষেত 

দ্ধের সময় 
কিন্তু আমাদের মনে হয, এহতে জয়ন্ত মগুএুরের মত অধিক মুকুক। 

তিনি পুরাণপ্রাপ্ত সপ্ৃনিচক্রের গণনা এবং বাব্ধান কালের উ্ে ধহ 

আলোচনা করিয়া ছুই উপাঁয়েহ একরূপ সিদ্ধান্তে উপনাত ই 

আমরা পুরাণে যে করজন রাজার নাম পা, তাচাদের পক্ষে 

দীর্ঘকাল রাজন্বভোগ অসম্ভব ইতে পারে, কিন্তু পাজিটার সাহেবই (৪ 

বলিয়াছেন যে,পুরাপের কোন কোন স্থলে কেবল প্রধান,পরধান রা 

নামই উ্জিখিত হইয়াছে এবং গু রাজাদের নাম বাদ গড়ি 
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গত কয়েক বৎসরে পণ্ডিতগণের চেষ্টায় নৃতন নৃতন অনেক গ্রস্থ 
প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের সম্মুখে বছু আলোচা বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। 

এরই সকল বিষয় রীতিমত আলোচিত হইলে কতক- 

নুতন নূতন গ্রন্থ. গুলি অজ্ঞাত বা অগ্পজ্ঞাত তথ্য সম্বন্ধে নুতন আলোক 

রস পাওয়ার আশ! করা যায়। ২০২৫ বৎসর পূর্বে 

বিষয়ের উত্তব। প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান ছিল, তাহার 

যথার্থতা কোন কোন স্থালে এখন আর অবিসংবাদিত 

নহে। কোন স্থলে পুরাতন মতের বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, 

কোন স্থালে ব। প্রচলিত ধারণায় সংশয় উপস্থিত হইতেছে । প্রাচীন 

যুগের সামাজিক ৪ রাজনৈতিক অবস্তা লইঘাই এই বিষয়গুলি 

জড়িত। 

ত।রভের উত্তর-পশ্চিম অংশ কুরুপঞ্চল দেশই বৈদিক দভাতাও 

প্রাচীন বিদ্বালোচনার কেন্ত্রস্থল বলিয়া ধারণা আছে; কিন্তু এখন 

এমন সব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, মাতাতে দনে হয়, পূর্ববভারতও 

অতি প্রাচীনকালেই বৈদিক সভাতা ও ব্রান্থণ্য ধশ্বে আলোকিত : 
হইয়াছিল) সুতরাং এবিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ 'আবশ্তক ৷ আধ্য ও 

আনার্ধের মধ্যে এবং আর্ধাগণের বিভিন্ন সশ্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পর সন্ধন্ধ 

ও আপেক্ষিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে চচ্চা আবন্তক এবং ব্রাহ্মণের প্রভাবে 

ছনার্যগণ কি উপায়ে এবং কি পরিমাণে অভিভূত হইয়াছিল__তাহ।ও 
রর করা প্রয়োজন । বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বেদশাখার “চরণ+- 

খুলি সেই ক প্রদেশে ব্রণ প্রভাবের সংরক্ষণ, পরিপু ও বিস্তার কাধ্য 
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সমকালীন মতের ও সমাজের উপর কিরূপ পরিবর্তন ঘটাইন্লাছিল এই সকল 

এবং এইরূপ আরও অনেক বিষয় নির্ণয়ের জন্ত পঙ্ডিতগণের অগ্রসর 

হওয়া কর্তব্য । 

ষে প্রণালী অবলম্বনে আমাদের ধর্মের ইতিহাস লিখিত হইতেছে, 

তাহা সঙ্গত বলিয়| মনে হয় না। ধ্াতহাসিকগণ যে ভাবে ধশ্মের ইতিহাগ 

চিনি বা বিবরগ লিপিবন করেন, তাহাতে কেবল ধর্পোর. 

কিভাবে লিখিত. বহিরঙ্গের দিকেই তাহাদের লক্ষ্য থাকে, উহার প্রাণ 

ছওয়! উচিত। বে সাধনা, তাহার দিকে তাহার লক্ষা রাখেন না। 

ফলে ইহ! দাড়াইয়াছে যে, মামাদের সহজ বৃদ্ধিতে 

বা প্রতিক বিজ্ঞানের নিয়মগ্ডুলি দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া যেগুলি টিকিয়া 

থাকিতে পারে না, সেগুলিকেই আমরা অবিশ্বাস করি। ই€ার দারা 

ধম্ধের প্রাণ ও উচ্ার বহিরঙ্গ, এই উভয়ের মধো একটা বাবধানের 

লাঠি করিয়াছে এবং যে প্রাণের উপর বহিরঙ্গের গুরু নির্ভর করে ও 

যাহার সাহায্যে এ বচিরঙ্গকে বুঝা যায়, সেই প্রাণকেই তুচ্ছ জান 

করায় ধন্মের বহিরঙ্গও আমাদের টক্ষে মুলাহীন বলিয়া প্রতিভাত 

ছয়। সাধারণতঃ প্রাচীন ভারতে অধ্যাম্মবিদার 'মালোচন! যেরূপ তইয়াছিল, 

এখন আর সেরূপ হইতেছে না। তারপর বুরোপীরগণ এহ আধাত্ম 

বিদ্যার প্রান্তে রহিয়াছেন কিছ্ত ইতিহাস রচনায় হারা যে বৈজ্ঞানিক... 
প্রণালীর প্রচলন করিয়াছেন, সকলেই তাভাঁর নুসরধ করিতেছে, 

স্বতরাং অধ্যাত্ম-বিদা! না বৃঝিদা, হিন্দ ধান্খের মে সামন্ত অংশ বুঝ! 

এবং না বুঝার জন্ত যে বেশী অংশটার উপর অনাস্থা জন্মে, এই 
সমবায়ে বর্তমান সমন্বে আমাদের দেশের ধশ্ধের ইতিহাস্ঞঞি 

চইয়। থাকে আর তাহাদের প্রদত্ত এই শিক্ষা দেশ 

ছইতেছে। কোন বিশেষ বিজ্ঞানের ইতিহাসুবিষয়ে 
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হইলে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন বৈজ্ঞানিকের ব! তাহার রচিত গ্রন্থের 

সাহায্যে উহা জানিতে ন! পারিলে আমরা সন্তষ্ট হই না । কিন্তু আশ্চর্যের 

বিষয় এই যে, ধর্পের ইতিহাস লিখিতে হইলে, ইহার সুঙ্্ম বিষয়গুলি 

ধিনি না জানেন এবং যিনি নিজের জীবনে সেগুলি উপলদ্ধি করেন 

নাই, এরূপ লোকের নিকট হইতে এই বিষয়গুলি জানিয়াই আমর 

সহ হই। আমাদের বেদ পুরাণাদিতে এমন অনেক বিষয় আছে 

যে, অধা্য-বিদ্যার জ্ঞান না থাকিলে সেগুলি সম্যকূরূপে বুঝা -ঘাঁয় 

না; আর ইহারই অভাবে বুরোপৌর়গণ ও তাহাদের শি্যবর্গের 

নিকট সেগুলি মাত্র কুসংস্কারের সমগ্িসবরূপে প্রতিভাত হয়। ধর্শের 

এই গ্রাকার ইতিহাস ছারা আমাদের দেশের প্রচ্থত তি. হইকেছে। 

সুতরাং ধন্মের বহিরঙ্গ, 'ও সাধকগণের নিকট হইতে সাধনা ছারা 

প্রাপ্ত তথাগুলির মধ যাহাতে কোন বাবধান না থাকে এবং এই ছুইয়ের 

সমন্থয় দ্বারা ধন্মের ইতিহাস লিখিত হয়, তাহার বাবস্থা হওয়া একাস্ত 

প্রয়োজন । 

বৌদ্ধ ধর্শ ভারতবর্ষের উপর প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া 'অসামান্ধ 

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসেও ইহা বু 

নিদশন রাখিয়া গিয়াছে । মৌধ্য সম্রাট অশোকের সময় হইতে বু 

শতাব্দী ধরিয়া যে ধন্্ ভারতের শিল্প, সাহিতা ও সমাজের পুঠিসাধনে 

আপনার অসামান্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ভারতেতিহাসের প্রসঙ্গে 

তাহার কথ। বিশেষভাবে বলা অব্শ্যক | না বলিলে, ভারতের ইতিচাস 

দা হইয়া পড়ে। সেই জন্য এইখানে আমি. ভারতে 
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ইতিহান এবং কনিষ্কের পর হইতে মহাষান, মন্ত্যান। কালচক্রযান 

জা প্রভৃতির সামান্ত সামান্ত অসংলগ্ ইতিহাস বুঝিমা 

ইতিহাস অনন্পূর্ণ থাকি। ভারতে বৌদ্ধধণ্ম প্রায় দেড় সহত্র বস 

ও অসমগ্রাশী। কাল বিদ্যমান ছিল এবং এই সময়ে এই ধর্ম কত 

প্রকারের আকার ধারণ করিয়াছিল তাহ! ভাবিলে বিশ্মিত হইতে 

হয়। অনেক সময়ে 'বৌদ্ধ-ধন্ম' এই নাম বাতীত বৃদ্ধের সেই 

প্রাচীন ধন্মের সহিত পরবর্তী পরিবন্তিত ধশ্মের কোন সামঞ্জনাই 

নাই সুতরাং বৌদ্ব-ধন্মের ইতিহাস বলিতে গেলে উহা কোন্ শতকের 

বৌদ্ধধন্মের ইতিহান তাহ আমাদের বিশেষভাবে বলিয়া দেওয়া | উচিত 

নাঃ নতুবা বিশেষ গোলফেগ ঘটিবার সন্তাবনা। অধিকস্ক 

বৌদ্ধ ধর্দমত। প্রতি শতকেও থে একন প্রকারের বৌদ্ধধন্ম ছিল 

তাহা নহে, একহ সময়ে একহ স্থানে কত সপ্রদ।যের 

বৌদ্ধ-ধন্ম বর্তমান ছিপ তাভা আপনারা মুয়ান্ চুয়াং হইতে দেখিতে 

পাইবেন) মে জন্ত পৃথকৃভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির ইতিহাস লেখাই 

কর্তবা। এ কাধ সম্পু হইলে পর এই সমপ্ত ৰিত ইতিহাস 

সম্মিলিত করিয়া বৌদ্ব-ধশ্মের পূর্ণ ইতিচাস লেখা সম্ভব হইবে। সেরূপ 

ইতিহাস হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে) সে জন খণ্ডিত ইতিহাস 

কিরূপভাবে লিখিতে হইবে সে সম্বন্ধে কিছু আাভাস দেওয়া যাইতে পায়ে। 

হীনযান বৌদ্ধ নত সন্বদ্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছে তাচা প্রধান 

কর হানযানের আহারটি সম্প্রদায়ের মধো একটি 

মতের সম্পূর্ণ সম্প্রদায়ের সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; সেই সরদারের 

আলোচনা হয়. নান স্থবিরবাদ বা থ্রেবাদ। স্বীকার করি. 

নাই; যাহ হইয়াছে স্থবিরবাদিগণ সংব্ায় অল্প ছিল না, এবং ৫ 
তাহা স্থবিরবাদীয়। টিন 

 অভুখানের প্রথম কয় শতকে উহার! সন্্রটি আগে 
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পৌষকতায় স্বীয় প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াছিল) কিন্তু ইহাও . স্মরণ 

রাখা উচিত, বৌদ্ধ-ধর্মের অন্যতম সম্প্রদায় সর্বান্তিবাদ, কনিক্ষের রাজত্বের 

মা কিছুকাল পূর্ব হইতে প্রায় তিনচারি শতক ধরিয়া 

অন্যান্য তিনটি প্রাধান্ত ও সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল; 

প্রধান সম্প্রদায়। যুয়ান্ চুয়াংএর গণনানুসারে সাংমিতারগণ সংখ্যাও 

সর্ব[পেক্ষা প্রবল ছিল এবং মহসাংঘিকগণ সংখায় তাদৃশ 
অধিক না থাকিলেও পরবর্থী কাদের মঠামানের পুর্ববপুরুষরূপে বিরাজ 

করিতেছিল। 

আজ বে আমরা! স্থবিরব!দিগণের গ্রন্থরাজি বুল পরিমাণে হস্তগত 

করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহার কারণ এই যে তাহাদের গ্রন্থ সমূহ দিংহলে 

এবং ব্রচ্মদেশে ভারতীয় ভাষাতেই নিরাপদে বাক্ষত হয়া ভাঙতে বোন্ধ 

্ সাহিত্যের ধ্বংসের লনস রুক্ষ পাইরাছিণ। হহাএ 
স্থবিরবাদীয় বৌদ্ধ . .. 
মতের আলোচনা. উপর ধোন্ধপান্্বিৎ (গ্রিস ডেভিড) প্রমুখ 
হইবার ছুই কারণ; যুরোগীয় পণ্ডিহগণের উদামে স্থবিরবাদীয় পালি 

১। বরক্ষদেশ ও. গ্রস্থসমূহেপ বুল পা্রমাণে মুদ্ধা্গণ হইয়াছে । এহ 
সিংহলে পাঁলি রা টিনার ঠা 
দিত কারণে অদ্যাবাধ যে বোধ ধশ্বের আলোডন! হইয়াছে 

্রস্থাবলী। তাহা হানষানী স্থাবিরবাদসম্প্রপারের, ননশ্র বৌন্বধন্মের 

২। পালি টেক্সট, নহে। এই আংশিক এবং অপমগ্রদশী আলোচনাকেহ 
তির । 

2 আমরা অনেক সময়ে সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের মঙ।- 

চন, বলির গ্রহণ করিসা থাক। কম্ত হহা। বেশ দেধ। থান থে 
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বিভিন্ন ছিল তাহারও প্রমাণ ও আভাস পাইয়। থাকি। অধুনা এই 
বিডি সাশ্পরদাগ্নিক ধর্মের ইতিহাসের দিকে পত্ডিভ- 
গণের ভূঙ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। খোটান্, মধ্যএসিযা 
গ্রভৃতি স্থানের তৃগর্ভ হইতে বে সমস্ত পুথির অংশ 

পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ম্পইই প্রতীরমান হয় যে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের 

বছ সাহিত্য ভারতে লিখিত হইয়াছিল। ই] বাতীত চীনা পরিস্রাজ ক- 

দিগের পুথি-সংগ্রহ হইতে দেখা বায়। যে তীহার। 
এই চারিটী সম্প্র- 
যর প্রত্োকটির প্রত্যেক প্রধান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সাহিত্য পাইয়াছিলেন 
সাহিতা চিল, এবং এবং তাহা স্বদেশে লইয়া গিয়া স্থীয় ভাষায় অনু্িত 

তাহা বিতি্ন :.. করিয়া রাখিয়াছেন। দৃষটাত্ত্বর্ূপ উল্লেখ করিতে 
তা «£ পারা যায় যে. অভিধর্ধাপিটকের অন্তর্গত স্থবিরবাদিগণের 

নাভিভোর উল্লুধ | যে কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, সে গুলর নাম এবং 

উপাদান, সর্বাস্তিবাদিগণের এ শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থের 

নাত একেবারেই [মলে না। পা আভিধর্দের গ্রন্থগুলির 

নাম হইতেছে (১) ধন্মস্ঙ্গনী (২) বিভঙ্গ (৩) ধাতৃকথ| (৪) পুল 

পক্ুুঞ্ত্তি (৫) কথাবথ, (৬) যমক (৭ নল আর সর্বাস্তিবাদিগণের 

অভিধন্গ্স্থাবলীর নাম ১। জ্ঞানগ্রস্থানথত্র এবং তৎসহছ ছয্নটী পাদ? 

(১) সঙ্গীতপর্ধ্যায়। ২। গ্রকরণপাদ 21 বিজ্ঞানকায় ৪। ধাতুকার 

৫1 ধর্মসবন্ধ ৬। প্রজ্ঞাপ্তিসার। এইবপ সাংমিতীয় ও মহাস'ঘকদিগেরও যে 

মাউধশ্্ব সাহিত্যের পার্থক্য ছিল, চৈনিক পারিব্রাগকদিগের পকাহিনী 
ঠইতে আমন! ভাহার আভা পাই) তবে পেনোক্ত ঢই রে 
মভধন্ম-গ্রন্থের অিত্ব সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। ছাঃ 
বাতীত বিনয় ওস্বত্র পিউক সন্বদ্ধে এই চারিটী ম্রদাযের মধ্যে: 
কষ পার্থক্যও ছিল। জান্জিয়োর (7321019) চৈনিক 

সম্প্রদায়গুলির 

মধ্যে মততেদ। 
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তালিকার আমর! এই চারিটী সম্প্রদায়ের চারিটা পৃথক পৃথক্ বিনয় গ্রস্থের 

অত্িত্ব জানিতে পারি। এ সম্বন্ধে ওল.ডেম্বার্গ (0117)61£ ) 

লিখি বিনয্পপিটকের ভূমিকায় এবং সোম! কোরোসি (050178 

701051) কৃত ছুল্ভের ( অর্থাৎ তিথ্বতীয় বিনয়ের ) বিশ্লেষণ হইতে 

(:251800 [.5522101)63,৯) কিছু জানিতে পারা বায় । এই সকল সম্প্র- 

দ্বায়ের মতভেদ বিষয়ে ভবা, বিনীতদেব ও বন্ুুমিত্রের অষ্টাদশ বৌদ্ধ 

সম্প্রদায় সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থ হইতে, এবং পালি গ্রস্থ 

টড হি ও গিংহলীগ্রস্থ নিকায়সংগ্রহ ভইতে কিছু 

গজির মধ্যে পার্থক্য কিছু জানা যায়। দার্শনিক মত লইয়া ইহাদের মধ্যে 

বা তাহাদের ইতি- |বশেষ অনৈক্য ছিল) সাংমিতীয় সম্প্রদায়ের মত 

হাঁস জানিতে অঠিশয় প্রভিন্ন ছিল। তাহারা পুগগল বা আত্মার 
পারি। 

অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করিত। কিন্তু বোদ্ধগণ 

“আত্মার মআস্তত্ব মানিতেন না, ইহাই প্রচলিত ধারুপা । এখন চীনাভাষায় 

ও [িব্ৰতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়া এই সমস্ত সম্প্রদায়ের যে গ্রস্থাবলা 

রহিয়াছে তাহার উদ্ধার সাধন করিতে না৷ পারিলে, বৌদ্ধধর্মের সর্ববাঙ্গীন 

চিন্ধ অঙ্কিত করা সম্ভব হইবে না। 

ভারত-বছিভূতি কোন কোন দেশ, উক্ত অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 

কোনও এক সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্পূর্ভাবে গ্রহ 
ভারতের বাহিরে ূ ূ 
মৌন্ধ ধনে দীক্ষিত করিয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে 

: ক্েশগুলি সম্প্রদায় ইহার কারণ এই যে ভারতীয় বৌদ্ধগণ যখন ধন প্রচার 

৪ ক কয়ে ভারতের বাহিরে যাইতে আরম্ভ করেন, তন 

 আহাধা করিতে. তোন্ধধম্মের যে সম্প্রদায় ধর্বাপেক্ষা কমতাশাল 
এ পানে। “ছল, সেই সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ ন্ব স্ব ধন বিদেশে 

প্রচার করিয়া 1গয়:হুন) বিদেশীয়েরাও সেই ধন্দকেই আদিম বৌন্ধ ধশ 



৩৫) 

বোধে অতি যত্রনকারে এ সম্প্রধায়িক ধন্ম এবং উষ্ভার সংহ্ত্য 
রক্ষা করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বর্ূপ আম প্রথমেই [িংহলীদের কথা উল্লেখ 
করিতেছি। যে সময়ে স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত ছিল সেই সমস 
সিংহল বৌদ্ধধশ্মে দীক্ষিত হয়) তাহার ফণে এই সম্প্রদায়ের সমগ্র সাহিত্য 

স্থানে রক্ষিত হইপাছিল। সেইরূপ কনি্ষের সহায়তায় ষখন সর্বাস্তিবাদ 
প্রাধান্ত লাভ করে, তখন খোটান, মধ্য এসিয়। প্রভাত স্থানের অধিবারসগণ 

বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হয়) সেই জন্য অধুনা যে সমস্ত পুথির অংশ স্থান হইঠ 

পাওয়া যাইতেছে তাহ! প্রায়ই সর্ধাস্তবাদিগণের | শামিতীয়ধিগের সম্ধফে্ 

এরূপ বলা যাইতে পারে। যধিও এই সম্প্রদায়ের কোন পথ ৭1 পুথির 

অংশ পাওয়া যায় নাই, তথাপি চম্পার বৌদ্ধধন্মের ইতিহাস যেরধপ জানে 
পারা গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যার নে, সাধনঠার সম্প্রধায় এইস্ানট 

প্রথমে আধকার করিয়াছল। হর্যদ্ধন, তাহার এা ৩, ও 

ভগিনা এই সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন কারয়াছলেন। 

চীনা পরিব্রাজক যুয়ান্ চুয়াংএর ভ্রমণকাহিনী পাঠে জানিতে পারি যে পাশ্চম 

ভারতে এই সপ্প্রদারের প্রাধান্ত প্তনান ছি এবং নলতি ইহার 

কেন্ত্র ছিল। উক্ত পরিবাজকগণের বর্ণন! হইতে জান! বার যেচম্পার 

বৌদ্ধেরা প্রায় সকলেই এই মশ্প্রদায়হ্ক ছিণ। বে কোন্ সময়ে 
এবং কোন্ দেশ হইতে চম্পা বৌদ্ধধর্্ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল 

তাহা এ পর্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। এই সপ্্রদায় সম্বন্ধে একটি 
বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষ এই যে, ইঠার সহিত ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের ধনিষ গস 

ছিল; উহার ফলেই এই সম্প্রধার পুগগলের (মাত্মার) অন্তিত্ স্বীকার 

করিত। যুয়ান্ চুয়াং বলেন, যে সমস্ত স্থানে সাংমিতীর সম্প্রদায় দেখা ধার, 

সেইখানেই শৈব এবং পাণ্ুপত ধর্ঘাবলঙ্িগ্পের আাধিকা লঙ্গিত হয] 
টমপায় তরা্গণ্য ধর্মের বিশেষতঃ খৈধ ধর্দের প্রাধানা ছিল । চপ্পয দোটিও 

মাংমিতীয় সম্প্রদায় । 



(৬৬) 

বিপিসমূহ হইতে জানা বায় যে, ও স্থানের বৌদ্ধধর্ম, মহাধান ওশৈব ধর্শের 

সংমিশ্রনের ফল। চৈনিক ইতিবৃত্ত (01110655 4১017815) হইতে জানিতে 

পারা যায় যে ৬৯৫ খৃ ্টাবে, ১৩৫ থানি বৌদ্ধ পুস্তক চীনারা চম্পা হইতে 

লইয়া যায় (9,11005 171001500 810. 7300017190) ৬০1. 111) 0 

[48)। এসমভ্ত তথ্য হইতে ধারণ! হয় যে চম্পার বৌদ্ধধর্মের বিবরণ বিশেষ 

ভাবে জানিতে পারিলে আমরা সাংমিতীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাইব। 

ই সন্রদায়ের অনেক পুথি সুগ্ান্ চুদ্বাং ভারত হইতে চীন দেশে লইয়া 

গিয়া অনুবাদ করান; কিন্তু ন্যান্জিয়োর তালিকায় বিনয়পটক 

ধ্যতীত অন্য কোন পুথি ইহাদের স্বকীয় বলিয়া উল্লেখ নাই। এই 

সম্প্রদায় হইতে মহাধানধর্দম অনেক তথা গ্রহণ করিয়াছে। ঝুয়ান্ 

ুযাং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে এই সম্প্রদায়ের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বাঙলা দেশে 
বাস করিত | মহাসাংঘিক সম্প্রদায় কোন্ সময়ে কোন্ 

স্থানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা! নিপাত হ॥ নাই। 

তবে মনে হয় ষে দক্ষিণ ভারতেই ইহারা প্রতিপাত্ত লাভ করিয়াছিল, কারণ 

এই সম্প্রদায় হইতে যে সমস্ত উপসম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছিল তাহাদের 

পৃষ্ঠ পোষক্গণ ষে দক্ষিণ ভারতেই অবস্থান করিতে ছিলেন তাহা অমরাবা 

কার্লে প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ পুরাবস্ত হহতে জা!নতে পারা ষায়। এ 

সম্প্রদায়ের ইতিহাস যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা সকলেই স্বাকার করিবেন; 

কারণ এই সম্প্রদারভুত্ক বৌদ্ধগণই প্রথমে বুদ্ধকে দেবতা বলিয়। পুজা 

করিতে আন্নস্ত করেন ও ধার্ণীগুলকে পিটকে স্থান প্রদান করেন। 

ছান্থার। বেশ বুকা যায় যে ইহারাই পরবন্তী নহাষানধশ্মের পথ উন্মুক্ত 

কয়েদ। মেই জনা মহাযানের উৎপত্তি জানিতে তলে, কি ভাবে 

্ লাংঘিক সম্প্রদায়ের ধর্মমতের ক্রমবিকাশ ইইয়াছিল এবং ব্রাঙ্গণা 

:্র্যান্য ধর্ের গ্রভাব ইহার উপর কি পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া- 

মহালাংঘিক সম্প্রদায় । 



( ৩৭ ) 

ছিল, তাহা জান! 'আবশ্যক। টীনদেশে রক্ষিত পুথিসমুছের 

মধো মহাসাংশিকদিগের বিনয়, ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ ইহাদের 

স্বকীয় বলিয়। উল্লিখিত হয় নাই) তবে যুঝ্ধান, চুয়াং এই সম্প্রদায়ের 

পনর খানি গ্রন্থ ভারত হইতে লইয়! গিয়াছিলেন বলিয়৷ উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়! বায়। সম্ভবতঃ তরী সমস্ত পুথি এখনও চীনদেশে আছে, তবে 

কোনগুলি মহাসাংধিকদিগের তাঠ।নিরীত হয় নাই। এ সমস্ত পুথি 

নির্ণর কর! এবং চীন ভাষ! হইতে উহাদের মনুবাদ বা সারসংগ্রহ করাই 

এখন আমাদের কর্তবা। মতদিন ন| এই কার্ধা সম্পর্ হইতেছে, ততদিন 

মহাসা'ধিকদিগের ইঠিহাস উদ্ধার করিবার আশা! নাই। ৪ 

সর্ঝাস্তিবাদ সম্প্রদায় মন্বন্ধে আমার বিশেষ বলিবার [কষ নাই, কারণ 

পঙ্ডিতগণ ইহার ধারাবাহিক বিবরপের আবশাকতা 

বুবিয়াছেন ) হই একজন এ সমন্ধে গ্রস্থািও লিখিতে 

আরম্ত করিগ্লাছেন। ইষ্াদের মধ্যে ল! ভ্যালি পুস্যাঙ, 

(এ ৬০115 0০985511), য়ামা কামি সোসেন (5 7172)2101 ১০৫০) 

তাকাকুম্থ (15121151)র নাম উল্লেখ-যোগ্য। 

ইছার পর স্থবিরবাদের কথ|। এ সম্বন্ধে কোন কথ! বগা 

বান্তল্য মনে করি, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 

| পালি-সাচিত্য পাঠে যে সমস্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 

_ লিখিত হইয়াছে তাহার উপকরণ প্রধানতঃ এই সপ্রদায় হইতে গৃহীত 1. 

তবে পালিত-সাহিত্যের আলোচনা মনবন্ধে আমার কিছু 

ছা বলিবার আছে । প্রথমতঃ, কাল হিসাবে পালি-সাহিত্ো: 

শপর্দোম অভাব | পারম্পর্য/ আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে স্থিরীকৃত হয় 

ভিনটারনিটস্ (৮4770507160 এ সমন্ধে কিছু জেট 

» করছেন কিন্তু ুন্ধান করিবার এখনও জনেক বিষ বগি 

সর্ব স্বাদ 

সন্্রদায়। 

স্থবিরবাদ সপ্গ্রদায়। 



427) 

বোধ হয় অনশনা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাহিত্য কিছু কিছু পারা না গেলে 

এব* সেগুলির সহিত পালি সাহিঠ্োর তুলনামূলক আলোচনা না করিলে 

সময়ের পারম্পর্যা অবধারুণ করা সম্ভব হইবে ন|। দৃষ্টান্তত্বরূপ সব্বস্তিবাদীয় ও 

স্থবিরবাধায় অভিধন্মের “থা বলা বাইত, পারে। এই এই সম্প্রণায়েরু 
অভিপশ্ম দেখিলে কিনূপে অধিধুন্মলাহিতোর উত্পন্তি হইগাছে হাহা 

কহকটা স্থির করা যাইতে পারে 1১) 

ছপ্যাবধি শাপিঅভিধন্ম সাভিঠোর হালরূপ মালোচনা হদ নাছ। 
এই লাতিাব সম্পাদন কায কেন হইছে এক কোন 

7 পেন ুস্তকের আটঠকথ। আর্থ টাক প্রকাশিত 

এনা হাব । হইয়াছে | সিসেম্ প্রিজ €উিড লু, ৮৭ 1)ত75) 

প্রমুখ ই একজন যুগোপীয় পাশ ত আহ সন্বান্ধ বাহা। 

“কছু পিখিয়াছেন হাহা পর্ষাধ নহে । পুঃবের পিষদ ভার হবমে কেহ এ সম্বন্ধ 

বিশেন ভাবে আরছোচনা করেন নাত আজকাণ ব্ীদেশের পাত 

অং সোয়ে চন আউট, (17671810048 1425 1 হা টিউ, 

। ১17১0100111) এ বিধয়ে আহ [ণী হইরাছেন। হহার আলোচনায় দুইটি 

প্রতিবন্ধক আছে ১ প্রথমত অভিধন্মের আলোচনা ভাবত ঠহতে 

লোপ পাইম্মাছে, আছে কেবল ব্রঙ্ষদেশে; এবং দ্বিায় 5: পালভাৰার 

(লাখত মুল গ্রস্থগুল ও তাহার অটঠকণা এই সািভা বুঝবার পক্ষ 

পর্াাপ্ত নহে। রদ্ধে,শর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বন্ছকাপ হহত ত্রপিটিকের 

মধ্যে আঁচধন্ম 'পটকেই বিশেষজ্ঞ। এখনও তাহাগ বহুকাল 

প্নচলিত প্রথান্থসারে, রাত্রে এ বিষয়ের শিক্ষা পিয়া থাকেন। এ বিষ্টি 

আযম করিতে হইলে ই'হানের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ানর ন নাই। 
সপীশীশী্ীািতাশ্পির্শীিশীশিটি শশী পতি বিশিপাশিপশাশিশাপিিলাীপিপপালাশীপিপীশাীশ্শিশীটিি শশী শত 

0. আহ্যাপক তাকাকুহু নধাসতিবাদীয় আভিধর্শের “বির নিকানির 
+ [08991 91076 701) 165: ০০160 (১৯১৫ পৃঃ ৬৭১৪৩) 



( ৩৯ ) 

সঙ্গে সঙ্গে ই দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা আবশাক, কারণ এদেশের 
পণ্ডিতগণ এই সাহিতোরু উপর বহ্ধদেশীয় ভাষায় অনেক টীকা টিগ্ননী,- 

'লেখান (13007 বা [1005-0067 উুজা78815) 
রক্ষাদেপে সভি- নিস্সয় (1547/85 বা 13017170৩৯0 02119120015 ) 

১ ধন্শার আলোচন। । 
লিখিয়া গিগ্লাছেন। মং সোয়ে জান আউও, বলেন 

থে, বঙ্ধদেণীর ভাষার পশম্মসঙ্গনীর ২২ খানি আন্বাদ আছে। আজ 

(২৮) 5 সাগাইং ১০৭78 জেলায় ১৬০৭ খুষ্টাৰ হইতে 

১৬৫০ এর মধো আনেক বিখ্যাত টাকাকার অভিধশ্ম পিটকের টাক। লিখিমা 

শিনছেন। এই সমস্ত জিনিস ব্রহ্মদেশ হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে 
আমাদদস পাল, অভিপন্ম সন্থনধে বিশেম আনল।ভ সমু হইবে না। 

ভ৫ত7 সোঈবুত আন বিক্গান। থে কতপণ অগ্রসর হহনাছিলেন ঠাহা 

এ পুর্ব ন্ট স করিল পা ঘা আভিধশ্ম পরিহার করিলে বৌদ্ধ 

ধুধুব নন নর আনাশতি গাকে | বৌদ্ধ প্রণ।লীতে যোগাভ্যাস করিলে 

মানিক বাত্তগ্ল করূপে পরিবঙ্িত হম তাহা অভিধর্দথ না বৃৰিলে 

উপলন্ধ করা মসম্থব । 

এই আভা বাঠাহ পাপিসাঠিঠোর এমন আনেক পুস্তক মাছে 

বাহার সম্বন্ধে আমরা একেবারে মজ্ঞ। [সংচল & 
পিক বাবজীত ণ হীরা 

আনানা শ্বনক বন্ধদেশে পরবন্ধী কাছে বত পালিগ্রস্থ লিখিত হইয়া 

পলিগ্রন্থ আচে গল হঠ£1 আপনারা 07101117/5৬21758, (অর্থাৎ গ্রন্থ বংশ) 

যাহার জালাচনা 

হয় নাই। 
এবং মেবেল বোডের (171১0115916) ৮৪] [এভেক 

(016 11] [)0াািচ পাঠে অবগত হছে পারেন। 

এই সমস্থ প্রস্থ লিটকের মন্তনূক্ষি নছে) সেইজন্ত এপ্তলির প্রতি আমাদের 

টি তেমনভাবে আক হয় নাই | এই সমস্য গ্রন্থ হইফে নৌকার সভা 

আমরা আনেক নৃত্তন তথ্য জানিতে পারি। 



(৪৯ ) 

অশোকের সময় হইতে নাগাঙ্জুনের সময় (থৃঃ ২য় শতক ) পর্যান্ত 

অর্থাৎ চারি শত বংসর, হীনধানের সমৃদ্ধির সময় বল! যাইতে পারে। 

ইহার পর মঙাযানের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। ক্রমশঃ এই মহাযান 

হীনযানকে হীনবীধ্য করিয়া! প্রায় সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাছিরে 

নিজ প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিল। প্রায় এক সহশ্র বৎসর ব্যাপিয়! 

এই মহাযানের প্রাধান্য, ভারত, তিববত, চীন প্রভৃতি স্থানে অক্ষুঞ্ন ছিল। 

মহাধান সম্বক্ষে মহাধানের গুরুত্বের অনুপাতে বর্তমান সনয়ে এই 

গবেষণা জগেক্ষাকৃত সম্বন্ধে যে গবেষণ| হইয়াছে তাহ। অতি সামান্ত | 

অল্প হইবার কারণ। বরং হীন্যান সঙ্থন্ধে ইহ! অপেক্ষ। অনেক অধিক 

গবেষণ। হইয়াছে। ইহার প্রধান কারপ পূর্বেই বল্য়াছ। পালি 

টেকুস্ট মোলাইটার (1818 15% ১০০16) উদ্ভমে ভীনযান'য় বন্ধ 

পালি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার তুলনায় মহাযানীয় গ্রন্থ অতি 

অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে । মহ্কাযানের অভ্যুদয় কিরূপে হইয়াছিল, 

তাছ। অনেকেই জানতে ইচ্ছা করেন। মহাসাংঘিক সম্প্রমায় হইতে 

ইচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বলিলেই পর্য্যাগ্ড হয় না। মহ্াসাংঘিক- 

দিগের পরবস্তী চৈঙাবাদী, লোকোত্তরবা্দী, গ্রভূতি সম্প্রদা.য়র মতগুলির 

দা মধ্য দিয়! মছাধানের পরিণতির ক্রম জান! -আবন্তক। 

বৈপুল্য্ত্রের প্রকাশ তাহার পর, মহাবৈপুলাসুজ্জের অন্তর্গত মাত্র ছুই 

ও আলোচনা বিশেষ তিন খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট 
জিনা 

গ্রন্থগুলি এখনও পুধির আকারে আছে। এগুলিকে 

নও সমাকৃতাবে আলোচনা করিয়! দেখ! হয় নাই। মঞাবানের 

৪ৎপতি কিছ্ুপে হইয়াছিল, এই পুথিগুলি চইতে তাহ! বোধ হয় আরও 

হণযত্কাবে জান! যাইতে পারে। 
_ জুভাহাদ, বৌদ্ধ কানক্ষেঃ পর প্রচলিত হয়। অঙ্বসোষই প্রথমে 



(৪8১) 

এই মডাযান ধন্ম তাহার “শরদ্ধোৎপাদ হু ( 74 442287686 
7227% 0817515694 [017 01020656৮91. 5420101) ও অনা 

গ্রন্থে বুকাইতে চেষ্টা করেন। তাহার-কিছুদিন পরে ইহা এক শ্রেষ্ঠ 

ধর্ম বলিয়া গৃহীত হয়। নাগার্জুন এই ধর্দের 
ব্যাখ্যা করিতে গিয়! মাধ্যমিক শাখার, এবং অসঙ্গ 

ফোগাচার শাখার উদ্ভাবন কষেন। এই ছুই শাখার 

দাশনিক অংশের মধ্যে কিছু মতডেদ থাকিলেও, উভয়েই মছাধান 

ধর্ঘের ব্যাথা] ও গুচারকল্পে বহু পুন্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের 

পরে অন্তান্ত অনেক প্রধিতনামা! বৌদ্ধ-পণ্তিত এই ছুই শাখতিক 

ধর্দমতের আলোচন! করিয়াছেন। মহাবুৎপন্তি, মাধ্যমিকবুতি, স্থান্- 

জিয়োর তালিক প্রভৃতিতে তাহাদের রচিত বহু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া 

যায় এবং অনেক পুস্তক চীন! ও তিববতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়। রক্ষিত 

হইয়াছে, এবং কোন কোন গ্রন্থের মূল সংস্কতও আছ্ে। এই 
সমস্য গ্র্থ হতে মছাান ধর্দের পূর্ণাগীন অবস্থা সম্বন্ধে যথেই 

উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। 

থৃষ্টীয় গ্িতীয় শঠক হইতে মহাযান বৌদ্ধধপ্মের অতু)খানের যুগ। 

এ সময়ে ভারতের মনীগণ এই ধন্ম ও হইছার 

বি নি দর্শনের আলোচনায় হাহা ঘনঃ প্রাপ রি 

্রন্থের অনুষাদ সমূহের দিয়াছিলেন) ইছার ফলে চীন, তিববত প্রভৃতি. 

জন্ম চীন!ঘের নিকট দেশের দৃষ্টি ভারতের দিকে আক হয়। তী। 

রা কতএ্নে বৌধধর্ম ইহার পূর্ব হইতে প্রবেশ করিতে 

করিলেও, থুষ্টার দ্বিতীয় শতক হইতেই চীনাদের 

ভারতীয় ধর্প ও দর্শনের জন্ত আগ্রহ অতিশয় বস্ধিত হইতে থাকে । 

* ভাহারই ফলে, চীনারা ই সময়ের হতগুলি বৌদ্ধপুত্তক মাগার 

মাধ্যত্রিক ও যে।গ!- 
চার সন্প্রায়। 



(৪২ ) 

জানিতে পারে, সেগুলি আঁপনাদের দেশে লইয়া! গিয়া এই দেশের 
প্িতের সাহায্যেই তাছা্দের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া সংরক্ষণ 

করিতে আরম্ভ করে। এ সময়ে ভারতে মহাধান ধর্মের অভ্যুথানেয় যুগ 

সেই জন্য তাহাদের দেশ এই মহাধান ধর্শে প্লাবিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে 
ধর ধর্মের পুস্তকার্দ বুল পরিমাণে তথায় সংগৃহীত হইতে থাকে। 

তাভারা অন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ যে লইয়া যায় নাই তাহ! নহে, তবে 
মছাবান ধার্দ্দের দিকে তাহাদের বেশী দৃষ্টি থাকায় তাহার মহাষান গ্রস্থই 

বেশী সংখ্যায় লইয়া গিয়াছিল। স্ুজুকি (১০21) তাহার 0৪৮ 
10765 01 10412781005 1300011না। এ পরিশিষ্টে বলেন।-ষে সমস্ত 

চীন! ভাষায় গ্মনুপিত গ্রন্থ আছে, “সগুলির বিশ্লেষণ বিশেষ আবহ্বাক; 

কারণ এগুলিজে বৌদ্ধধর্মের ইতি'াস বাতীত হিন্দু সত্যতা অনেক 

আভাস পাওয়া ধায় । 

মহাষান বৌদ্ধধর্শের অভ্াদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হীনধান পোপ পায় নাই। 

তখন বৌদ্ধধশ্শের দুইটি ধার প্রবাহিত হয়, একটি মহাযান ও তৎসহ দুই 

দার্শনিক মত মাধামিক ও যোগাচার, এবং অপরটি পুরাতন হীনযান 

ধঙ্ধের রূপান্তুর। এঠ হীনধান ধর্মের দুইটি দার্শনিক মত ছিল, 

সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক। যে অষ্টাদশ বৌ সম্প্রদায়ের উল্লেধ 

করা হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি এ সময়ে জীবিত 

ছিল, তবে তাহাদিগেরই মধ্যে সর্বান্তিবাদ বৈভাধিক নামে, ও অস্ত 

কয়েকটি মতের সমষ্টি সৌত্রান্তিক নামে পরিচিত হয়। এইচারিটি 

ছর্গনিক মত লইয়া তদানীন্তন পণ্ডিতগণের মধো বু তর্ক-বিতর্ক 

চলি » ও তাহার ফলে প্রত্যেকটিরই নূতন নুতন সাহিত্য রচিত ভ্ইঙ্গা- 

ছি । বৈভাধিক ও মাধ্যামিক সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচন। চইগাছে কিন্ধ 

(দৌরাকিঞ্চ এবং যোগাচার সম্বন্ধে কিছুই তর নাই। সেই জন্ত এই 



ছুই শাখার দার্শনিক মত সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু আলোচনা! কর! 

জাবন্টক। 

বৌদ্ধধর্দে বোগ যে একটি প্রধান অঙ্গ তাড়া বোধ হয় কেছই থী- 

কার করিবেন না। কোন কোন যুরোপী॥ পণ্ডিত পাল গ্রনথগুলি 

পাঠ করিয়া বলেন ষে, উছাতে নৈতিক শিক্ষা বাতীত 

আর কিছুই নাঃ। দাঁঘনিকারে 'সতিপটঠনমুন্তস্' 

জাত্র দেখিলে বোধগমা হয় যে, বৌদ্ধদের ধোগাডান 

ব্যাপার খুব বেদ পরিমাণে ছিল। ধান ও সমাধির কণ! 

যেকোন বৌন্ধপ্রস্থের পৃষ্ঠ; উল্টাইগেই দেখা বার়। বোদ্ধ বাগে 

নির্বাণ সাগর দুষ্টট মাগ ছিপ? একটর নান গ্রদ্থধূর' মর্ধ,ৎ 

গ্রন্থ বা পিটক অনুনীলন ও ধশ্মাদেশন' প্রড়তি কার্ধা) আগর 

'বিপন্দন।ধু৫? অর্থাং কেবল [(গ্রগ্ধ'ঙগাস ন' কপি) এবসলন না 

(ধান) পরার! মুক্ি-লাভ। এই শেযাজ। পদ্ছবলথীকে প্রথম হইতে 

ধান, ধারণ, সমা'ধ প্রতি কার্ধো লিপ্ত হইতে হয়। ভীনযানীয়- 

দিগের 'আউঠসমাপ্ বা মহাযানাধগিগের 'দশভুমি। এ সমস্তই 

বৌদ্ধ ফোগের কথ! । বৌদ্ধধন্থ্ের সকল সপ্প্রদারই বিধঘটি:ক অতি 

ভূক্র চক্ষে দেখি, পাকে ঠঠা বুঝবার অন্ত বহু গ্রগ্থাদি লাগত 

হইরাছল। বু্ধঘোষ “বস্থন্ধ যগগ এ যোগের বাপারট বিশব্গাবে 

বৌন্ধধর্গে বোগের 

স্থান । 

বুকাইজাহেন, তাহ ব্যতীত ব্রন্ধদ:প ৭ পাতিল এই বধ লন 

আনেক গ্রন্থদি পিখত হইয়াছে, মং শোরে জাল অআটঃ (১194808. 

9৮৬৩ 22, 20168) এর অতিধশ্মথণক্গচের উংরাজা অগুবাছের, 

ভূমিক। এবং লিংচলের ১02852051713 ৬৪11041 ভ£তে এই চীনবানী 

যোগ সম্বন্ধে কিছু আভাস পাণয়া দা, মতাবাল বৌকের। থে. যোগ 

ব্যাপারটি খুব বেশী পরিষাগে চর্চা করিয়াছিল, তা ধ্লাইঠযাহগা। 
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হহাধানীয় প্রায় সফল পুস্তকেই 'যোগ? সম্বন্ধে কিছু না কিছু কথখ। 
আছে; তাহ! ছাড়! তাহাদের “নবধর্পের' মধ্যেই “দশতৃমীস্বর'! 

নামক একখানি বিপুল গ্রন্থ রহিয়াছে । তাহ! ভিন্ন 'সমাধিরাজ+ বলিয়া 

আরও একখানি গ্রন্থ হজ সন্ গরস্থ-সংগ্রচে (17002500 0০০011500102এ ) 

ঝহিয়াছে। 

পরবর্তী কালের মহাযানীয় এক সম্প্রদায় 'যোগাচার' নামেই অভিহিত 

হয়); এই ওম্প্রদায় ফোগাভ্যাসের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিল। এ সম্প্র- 

গায়ের গ্রাধান মনীষী অসঙ্গ 'যোগাচার ভূমিশান্ত্র লিখিয়। অমর হইয়! 

রহিয়াছেন। চীনা ভাষায় অনূদিত (যোগ সম্বন্ধীয় হইখানি পুথি স্সান্ 

জিয়োর তালিকায় (পুথি নং ১৫১০) ১৫১৫) দেখিতে পাওয়া 

সায়। 

বৌদ্ধদিগের যোগ সন্বন্বীয় নিয়মাদি, নানা স্তরের মানসিক অবস্থা, 

€হাগের সন্তান্ত আভ্যন্তরীণ বিষয় ও পরিভাষার সহিত হিন্দু ফোগশান্ত্রের 

বিশেষ একা রহিদাছে। ভারতবর্ষে বধ ধর্দসসম্প্রদায়ই ধোগসাধন করিয়। 

থাকে । বৌদ্ধগণের যোগনন্থন্ধীয় পুস্তকের অভাব নাই; তবে বিষয়টি 

লইয়া ভালরূপ চর্চা হয় নাই । কেবল পুস্তক হইতে এই ব্যাপারের মর 

উদ্ধাটন করা যায় না, উহ্ার অনেক জিনিষ গুরুশ্িষা পরম্পরায় 

চলিয়া! আসিতেছে এবং সেগুলি সাধারণের অগোচরে রহিয়াছে। তথাপি 

যতদূর সম্ভব যোগসন্থ ধর বৌদ্ধ উক্তি ও গ্রন্থ একত্র করিয়! তাহার 

গ্রহণ ফর! উচিত, কারণ বৌদ্ধধর্থের ব্যাথ্যা বা তাছার ক্রমবিকাশ 

ননিবার জন্ত উঠ! বিশেষ সাহাধ্য করিবে। 

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী কালের মঞাবানীয় এক সম্প্রদায়ের কখা বলা 

জাহক। জক্িণ ভারতে খুব সম্ভবতঃ এই সম্ত্রার গঠিত হয়; ধ্যান, 

মাখা; মর্াধি হহাদের নিকট নির্বাণ প্রাপ্তির একষাত্র উপায় বলিয়া 
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গৃহীত হয়। এই সন্প্রদায়ের সন্ত কোন গ্রন্থ পাওনা 

বায় নাই, এবং ইহাদের সম্বন্ধে ভারতবর্ষ হছইকেও 

কিছু জানা যায় না। এই সম্প্রঙগায়ের অষ্টাবিংশতিতম ধর্মাধিনায়ক 

বোধিধর্শ দক্ষিণ ভারত হইতে জলধানে চীনঙ্ধেশে গমন করেন এবং 

তথায় 1160 &। ( ধ্যানী) নামক সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। প্রথষে অতি" 

শয় বাধা বিশ্ব পাইলেও তিনি এই সম্প্রদায়কে চীনে স্থায়ী করিতে সমর্থ 

হছন। কালে চীনদেশে এবং তৎপরে জাপানে এই সম্প্রদায় বিস্তৃত লাত 

করে) ইহার ইতিহাম হইতে আমর! বৌদ্ধধর্শের আচার্যাগণের 

রা পরম্পরা প্রাপ্ত হই। এই আচার্ধাপরষ্পরায় ইতিান 

রে ভি চীন! ভাষার লিখিত হইয়াছে। স্ান্জিয়োর তালি- 

কায় ১৩৪৪ ১৫২৪১১৫২৬, ১৫২৯, ১৬৫৮, ১৬৪৯১ 

সংখ্যার পুথিগুলিতে ইহাদের উল্লেখ দেখা বার়। এই গুলিতে 

'ধ্যানী সম্প্রদায়ের আচার্ধা পরম্পরার গ্রয়োজনীয় বিষরণ আছে। 

১৩৪৪ সংখ্যার পুখিতে মহাকশ্প হইতে তিক্ষুসংহ পর্যন্ত তেইশজন 

ধর্মাধিনায়কগণের অনথক্রদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপ আচার্য 

পরম্পরার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায় মনে হয় যে যোগ মন্বপ্ধীয় অনেক 
জিনিষ গুরুশিষা পরম্পরায় চলিয়। আলিত। বৌদ্গমুগের এই ইতিষান 
আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় । ইহা বাতীত তাঞ্ত্িক হেন্ধধর্খেও যোগ 

প্রধান স্থান অধিকার করে। তবে তাঙ্কাতে অনেক স্থলে গান 

যোগাভ্যাসের পবিভ্রত1 রক্ষিত হর নাই। 

ভারতবালীরা যে কখন ভারতের বাছিরে রাজাজরের ভন বহ্র্ত 

নাই, ইহ! উতিহাসিক সত্য) বিশ্তু তার বিনা রক্ষপাতে বে দেশ. 
করিয়াছেন, তাহার! যে ভারতের বাহিরে হহথপুরস্থিত স্থানে ধা 

উপলক্ষে গমন করিয়! উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে 

ধ্যানী সহ্প্র্থায় 
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বাসীর গৌরব অন্ত জাতির গৌরব অপেক্ষা ষেকত অধিক পরিষাণে 

বন্ধিত হইয়াছে তাঁহা বলাই বাহুল্য। অশোক ধর্দ-রাজ্য স্থাপন 

করিবার মহতী ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া নান! দেশে ষে প্রচারক পাঠাইয়া- 

ছিলেন তদ্থারাই বিদেশীয়দিগের নিকট ভারতবর্ষ চিংশ্মরণীয় হুইয় 

রহিয়াছে । তিনি এই প্রকার ধন্-রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয় 

ধান এবং তাঁহার পরবন্তী ভারতবাসীর1 ত্বাহার এই সছুদ্দেশ্ত সফল 

করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেন। দেজন্ত এখন ভারতের ইতিকাস 

ভারতর ইতিহ(স বলিতে গেলে আমাদের ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ 

ভারতের উপদিবেশের থাকিলে চলিবে না। আমাদের দেখিতে হইবে যে 
ইতিহাসের সহিত 
বিশেষগাবে জড়িত। তৎকালীন ভারতবাদিগণ কোন্ কোন্ দেশে এবং 

কিরূপভাবে ভারতের ধর, শিক্ষা, ও সভ্যতা বিদেশীদিগের মজ্জায় মজ্জায 

অনুপ্রবি&ই করাইয়। দিয়া বিদেশীর়দিগকে হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া হিন্নু-রাজত্ব 

স্থাপন করিয়াছলেন। আমরা ভারতের ইতিহাসে কুষাণদের কাঁত্তি- 

কল।প জানিতে চাই, কিন্ত সেই সঙ্গে ভারতবাসীরা কুষাণদের রাজ্যে 

গিয়া কি শ্মর়ণীয় কী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা জানা আবশ্তক। শুধু 

কুযাপদের় রাজা কেন, 0600214১919) 01102) 02৬7) 080009088, 

81917, (65100, 001078, 196 প্রভৃতি দেশে গিয়া তাহার ধর্রাজা 

স্বাপ করিয়াছিলেন; এবং কোন কোন স্থানে ধশ্বরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গ 

হিন্দুরাজদ্বও স্কাপিত হয়। এই সমস্ত দেশের প্রতোক্টিতে ভারতবানী 

রাম্ মহ গিয়াছিল এবং তথায় কি করিয়াছিল উছা একটি জ্ঞাতব্য 

খুবি । তৎপরে ভারতের আত্যন্তরীণ ইতিহাসের জন্ত, বিশেষতঃ বৌদ্ধ 

তাসের জন্ত, এ সমস্ত উপনিবেশের সংবাদ লয় খআবস্তীক। কারণ 

উষ্কার্ের যে গুদেশের লোক দ্বারা বাহির্ভারতে উপনিবেশ স্থাপিত 
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হইয়াছিল, সেই উপনিবেশে তাহার! যে ধর্মশিক্ষা বা সভ্যত! প্রবর্ধিত 

করিয়াছিল, সেই ধর্শ, সেই শিক্ষা ও সেট সভ্যতা যে তাহাদের 

আপনাদের দেশে প্রবর্তিত ছিল তাহাতে কোন সংশর থাকিতে পায়ে 

না। সেই জন্ত বদি ভারতের উপনিবেশ স্থাপনের ইতচান পাই, তাহা 

₹ইলে ভারতের বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা ও সভাতার কিছু কিছু ইতিহান 

পাইব। এইবপ ইতিহাস সম্বন্ধে [21101 পাছেব তাঙার 11170019) 

800 730101/507 এর তৃতীয় খণ্ডে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় দিয়াছেন এবং 
অনেক 061177211, 17161101। 1)01001) [855121) ভাষায় পিখিত এই 

প্রকার ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধধন্মের ক্রমবিকাশ বন্ধে 

অনেক এতিহাসিক উপকরণ এ সমন্ত উপনিবেশের ইতিছাস হইতে 

আমর! পাইতে পাঁর। 

অশোকের সমর হইতে গান্ধার ও মধা-এসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের 

চেষ্টা! চলিয়াছল। বে থৃষ্রার প্রথম শতাবীতে স্থানে বৌদ্ধধর্শ পুর্ণ 

আকার ধারণ করে। কাশ্ীরে বা উত্তর পশ্চিম ভারতঃ-প্রান্তে 

মধ এনিয়ায় ভারতের বৌদ্ধধর্মের সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদ[য়ই এ সময়ে প্রাধাক 
ধর্শরাজা স্থাপদ। লাস করিয়াছিল; তাই দেখা হার যে মধাএসিয়ার 

এই সম্ত্রদায়ের ধর্ম ও উপনিবেশ নীত ভর়। খোটানে মহাধান ধর 

ছ্বিল। উতিগা্দিকগণ সেজন্ভ মনে করেন যে, বৌদ্ধধশ্রের ছইটি ধারা 

মধ্যএসয়ায় প্রবেশ লাভ করে। প্রাচীনটি সর্ধাক্তিবাদ, এবং দ্বিতীরি 

মহাযান ধর্প। আজ 11067116, [৩ 0504, 59152121৩51, ওরস 

৯৩০], 3017 প্রসৃতি যুরোপীয়দগের উদ্ভমে মধ্য এলিয়ার তৃগর্ত হই, 
অনেক পুথি ও পুথির ছিন্নাংশ, বন দেবদেবীর মূরি, স্তপ প্রভৃতি মামা 
পুরাবন্ত পা ওয়া [গয়াছে, তাহাতে স্প্ই প্রতীয়মান হয় যে, নর্বাতিযার। 

তথায় প্রাধা্ত লাত করিয়াছিল। অন্তা হীনবান বা মহাধানগৃক্ধ 
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দায়ও তথায় কিছু কিছু থাকিতেও পারে। আদন্ব সেখানে যে সমন্ত 

পুধি পাওয়! গিয়াছে, তাঙাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা ধায় যে, পিটক 
কেবল পালি ভাষায় লিখিত হয় নাই; সংস্কৃত 

তাষাতেও পালি ভাষার হ্যা আর একখানি পিটক 

ছিল এবং চীনারা এই পিটকের অধিক সংবাদ 

রাখিত এবং এগুলিকে অনুবাদ করিত। পালিগ্রস্থ তাহাদের যৎসামান্ত 

করারত্ত ইয়াছিল। মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধধর্মের হাতহান গড়িয়। তুলিতে 

পারিলে আমর! সর্বান্তিবাদ সম্প্রদায়ের এবং খুষ্টায় প্রথম তিন চা'র 

শতাব্দীতে উত্তর পশ্চিম ভারতে কি ধশ্মাবস্বাস, কি পুজাপন্ধতি, কি 

ভাষা, কি সভভাতা, কি স্থাপত্য শিল্প, কি গ্রন্থ বহুল ভাবে প্রচলিত দিল, 

তাহা জানিতে পারিব। 

চীনাদের সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাধান বৌদ্ধধর্ জানিতে 
হইলে চীনদেশের আশ্রয় লইতে হইবে, কারণ মহাযান ধর্মের অভুদয়ের: 

সময়ে, চীন ও ভারতের মধো ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ও বছ ভারতী 

পণ্ডিতকে চীনার! সাদরে লইয়। গিয়া! বথেষ্ট সম্মান করে ও তাছাদের 

পীনারা ভারত ইতি. বৌদ্বগ্রস্থসমূহ অম্থবাদ করাইয়! লয়। চীনের 
হাস উদ্ধারকার্যো কি রাজগণ এ বিষয়ে উদ্ভোগী ছিলেন; তাই অর্থেরও 

সাহাধা করিতে বন্দোবন্তের অভাব হয় নাই। চীনারা! ভারতীয় 

নি পণ্ডিতদিগকে যেকতদুর সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন 

ছা তাহাদের কতকগুলি পুথ হইতে বেশ বুঝা যায়। 

রি. নু জামরিগোর তালিকায় পরে পরে তিনখানি পুথি পাওয়া যায়। 
ক ই গ্রথমখানির নম্বর ১:৯০, ইহা ৫১৯ থৃষ্ঠাকজে লিখিত । ইহাতে 

বি জন চু ভীবনচরিত সঙ্মিবিষ্ হইয়াছে এবং ইহাতে আমুযপ্গি ০. 
চাঁবে ২০ ইনার! ৬৭ হইতে ৫১৯ 
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ধৃটাবের বধ্যে চীনদেশে বসবান করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় পুথিখানিক্ন 
ম্বর ১৪৯৩7 ইছাতে ৩৩১ জন ভিক্ষুর জীবনবৃত্তান্ত এবং জানুষঙ্গি ফভাষে 

১৬৬ জন ভিক্ষুর নাম উল্লেখ আছে। ইহারাও ৫১৭ তৃ্টাক হইতে 

৬৪৫ খৃষ্টাবের মধ্যে চীনদেশে বসবান করিয়াছিকেন। তৃতীয় পুথিখামিস 

নঙ্থর ১৪৯৫ ; ইহাতে আরও ভিক্ষুর নাম সংযোদিত কর হইয়াছে । চীন- 

বাসিগণ ভারতবর্ষ হইতে যেমন অনেক পরিত লইয়া গিয়াছিলেম, 
তাহারা তেমনি নিজেদের দেশ হইতেও ভারতবর্ষে অনেক পর্ডিত 

পাঠাইয়াছিলেন। ৬৯২ থৃঠাবে ইচিং ভারতবর্ষ হইতে একখানি (জ্তান্, 
জিয়োর তালিকার ১৭৯১ সংখ্যক পুথি) পুথি চীন দেশে প[ঠাম। 
এ চীনদেশ হইতে যে সমঘ্ত বৌদ্ধ তিক্ষু ভারতে ও ত্বারতবধের 

সারকটস্থ দেশে আগমন করিয়াছিলেন, এ পুথিতে তাহাদের পীবন-চরিত 

লিপবন্ধ হইয়াছে। এই জন্য বহ্ুগ্রন্থ চীনা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। 

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ই!তহাস-সংক্রান্ত ছুই একখানি গ্রন্থের উল্লেখ 

করিতে পারি বখা--শাক্যবংশের এঁতিহালিক বিধরণ (ভ্তান্জিয়ে 
১৪৯৮ নং), বৌদ্ধধর্ম সম্পকাঁর বিবরপসংগ্রহ (্তান্জিয়ো! ১৪৭৯ ও 
১৪৮১ নং) 

কম্বোজ, চম্পা, এবং যবস্ধীপে, হিন্দু ও বৌদ্ধ উপনিবেশ কোন্ সময়ে 
ষন্বোজ, চম্পা, যব- স্থাপিত করিয়াছিল, তাহ! আজও নির্ণাত হয় নাই। 
উন কেহ কেহ মনে করেন, ভারতের বৌ্ধবর্ উং- 

ধর্গের সন্ন্ধ। পীড়িত হওয়ার এ সমস্ত দেশে বৌদ্ধতিুগণ আশ্রয় 

লইয়াছিলেন ; কাহারও ব1 ধারণা যে হিন্গু ও বৌদ্ধগণ একলঙ্গে বর্গ 
উদ্দেশে ও সমপ্ত দেশে গিয়াছিজেন ) কেহ কেহ মনে করেন, রাজা 
করিবার মানলে বা ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতবাপীদিগের উদ দে 
বাঙায়াত ছিল এবং কালক্রমে হিন্দু ও বৌজগণ তথায় স্থায়ীভাবে ঝি 

৪ 
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করে। এগুলির কোন একটি বা সবগুলি কারণই বে ঠিক, তাহা 
এধনও নির্ঘারিত হয় নাই। তবে দেখা বাইতেছে যে, কম্বোজ, চম্প! 

এবং ববদ্ধীপে বান্ষপ্য ও বৌদ্ধ ছই প্রকার ধর্মই খু ৪র্থবা৫ন শতাবাী 

হইতে ত্রয়োদশ শতাবী পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেছিল এবং তাহাদের মধ্যে 

বিশেষ বৈরীভাৰ ছিল না। কারণ যে সময় আমর! বৌদ্ধপর্থের প্রচার 

অনুমান করিতেছি, মে সময়ে ভারতে বৌদ্ধধন্্ধ বিশেষ প্রতিপত্ত লা 

করিয়াছিল; তখন মহাবানের পুর্ণশক্কি বর্তমান এবং মহ্থাধানীয় ধর্ম 

সেই শুষ্ক গ্রাচীন বৌদ্ধধর্ম নহে। তাহার মধ্যে পুরা, ভক্তি প্রভৃতি 
অনেক জিনিস গ্রবেশ করিয়াছে, এবং সেগুলি প্রায়ই সমদাময়িক 

ছন্দ ধর্দের দান। এ সমকে শৈব ও বৈষব ধর্ম পরিণঠিির যুপ এবং 

এই ছুই ধণ্দম জাগিক্! উঠি:তহিল। বিশেধ5ঃ উর ভারত অক্ষ 

দক্ষিণ ভারতে এই ছুই ধন্ম প্রবল হইয়া উতঠ্িগ্া- 

ছিল। দক্ষিণ ভারতে এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম কতদুর 

কি করিয়াছিল তাহার ইতিহাস আমরা পাই ন। 

অমরাবতী ও কার্ল স্তপের সংবাদ আমর! পাইয়াছি। বহু অর্থবার় ও 
পরিশ্রম সাপেক্ষ কারুকাধ্যমর় এই স্তপদমূ দেখিয়! মনে হয় যে, 

ঈক্ষিণ ভারতেরও কোন কোন স্থানে বৌৰধন্্ুও বেশ প্রবল হইব 

উঠিযাছ্িল। কথাবখুর অটঠ কথা এবং অন্থান্ত পালি গ্রন্থ হইতে 

আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি সম্প্রদায়কে “অন্ধক” বলিয়। নিষ্ধেশ 

হয়া হইন্ত। আমর! অমরাবতী স্ত,পে 'পুর্বটশল' ও 'অপরশৈল' 
উনাদের নাম পাই। বৌদ্ধধর্দের প্রথিতনাম। তিক্ষু আধ্যদেৰ, 

গুযাগ, ধর্মপাল গ্রহৃতি দক্ষিণ ভারতের লোক। এই প্রমাণ হইতে 
ভু যাছ দক্ষিণ তারতে বৌদ্ধ ধর্দের একটি শ্বত্ ইতিহাস আছে। 
উনিতান, শিলগ বকারদ্, কুল কেশ, নীলফেশীতেরুট্টু নামক তামিল 

দক্ষিণ ভারতে 

বৌদ্ধধন্ম। 
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গ্রন্থে (120190 ঠ&0৮ন0217 5০1, 37) বৌদ্ধ ধর্ছ সব্বন্ধে কিছু 

'জানিবারও অছে। এইন্প তামিল গ্রন্থ অন্থসন্ধান করা আব্উক। 
মহাবংশে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের রাজাদের মধ্যে রাজা ও ধর্ম 
সংক্রান্ত যে বিবাদ বিপংবান চণিয়াছিল, ভাতার বিবরণ হইডেও 
দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থার কিছু আডান পাওয়া 
হায়। 

নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় জান ও তাহার ইতিহাস 
বিশেষ মৃণ্যবান) ইহা দ্বারা ভারতীয় যৌদ্ধধর্ের ইতিহাস ও উহার 
আভান্তরীণ তথাগুল বুঝিতে পারা যাইবে। একখানিও মছাধানীয় 

বোদ্ধশান্্ আমর! ভারতে পাই নাই, এই বিপুল বৌদ্ধশান্ত্র ও এরাপ বিভৃত 
বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে এমন ভাবে ছ্পসারিত হইল যে, তাহার 
একখানি গ্রন্থও পাওয়া বায় নাই গবেধণাকারিগপ অন্থমান করেন যে, 
বৌদ্ধশান্ত মুপলমান কর্তৃক সমস্তই ভশ্মীতৃত হইয়াহে। ডিঙ্ষুগণ বাহ! 
নেপালে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই রক্ষা পাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম কতকটা 
অন ধণ্মাবলদ্বীদের অত্যাচারে এবং কতকট! হিন্দু ধর্শের পেষণে লেপ 

পাইয়াছে। তাহার! বলেন বে, হিনুধশ্রের মধ্যে বোৌদ্ধধর্শের আচার, 
ব্যবহার ও পৃ্গাপদ্ধতি প্রভৃতি অনেক গিনিস প্রচ্ছ্ভাবে প্রবিই হইয়! 
গিয়াছে । ইহার সত্যতা সন্ধে অনের্ গ্রম পিও পাওয়! যার। এখন 
আমার বক্তব্য এইযেনেপাল ও তিব্বতের সাহাযা না পাইলে আনা 

বৌদ্ধ ইতিহাস সম্বন্ধে এক পদ? অগ্রসর হইতে পারি না। নেপালে 
খুব সম্ভব অশেকের সময় হইতে বৌন্ধপর্ ধারে ধারে প্রবেশ কার 
আরস্ত করির়াহিল। তবে একাধিপভা কোন কালেই ধরিতে 

নাই। নেপালে দেশী ধর্মবিশ্বাস অক্ষুপ্র [ছিল ) তারপর $ 
কঙকট! সেখানে প্রতিপত্তি লাভ করিগাছিপ। যাহা ১৬ 
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শজাশ্রয়গ্রার্থী বৌদ্ধ তিক্ষুদিগবে' এবং বৌদ্ধ পুধিগুলিকে স্থান দান করিয়া 
ভারতবর্ষকফে চিরদিনের অন্য খণী করিয়! রাখিয়াছে। নেপাল হইতে 

€ব কত পুধি পাওয়। গিকাছে এবং সে গুলির এঁতিহ্থাসিক মুল্য সম্বন্ধে 

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্তী 

মহাশয় যাহ! বলিয়াছেন তাহার উপর আমার বলিবার কিছু নাই। 

তারপর তিব্বতের কথ।। তিব্বতের কাছে ভারতবর্ষ আর এক 

কারণে খশী। ভারতের অপেক্ষাকৃত নিকটবন্তী স্থান হইলেও, ভিববতে 
বৌদ্ধংর্ অনেক পরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ৬৫* থষ্টাব্বে রাজ! 

51016 681 09৫ £০র নেপালী ও চীনা রাণীদের আনুকুল্যে বৌদ্ধ 

ধর্ম নেপালে স্থান পায়। কিন্তু এ সময়ের ঝেদ্ধধন্্ম অশ্বঘোষ, নাগাজ্জুল 
ও অসঙ্গের সেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম ছিল না। এ সময়ে উহার আনেক 

পরিবর্তন হইয়াছিল-_মন্ত্রধান, কাঁলচক্রযান প্রভৃতি ধর্ম মহাযান বৌদ্বধশ্থু 
নাম দিয়া প্রচলিত হইতে আরম্ত হুইয়াছিল। সেজন্য তিব্বতের 

বৌদ্ধধন্দ যে প্রধানতঃ মছাযানের এই রূপান্তরিত অবস্থ! তাহ! 

বেশ বুঝা! বার়। বৌদ্ধধর্ম এম শতাবীতে কি ভাবে ভারতে 

অবস্থান করিতেছিল, তাহা! জানিবার উপায় তিব্বতের ইতিহাসে 

রহিক়্াছে। তিবতীয়েরাও টীনাদের মত বৌদ্ধশাস্থ্বের অনুবাদে 

বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল। তাহার! ম্বদেশের শিক্ষার্থীদিগকে 

ভারতে বৌদ্ধশান্ত্র শিক্ষার জন্ত পাঠাইত এবং ভারত হইতে বোন 

রা লইয়া বাইভ। চীনাদের অপেক্ষা তাহাদের অনুবাদে বিশেষত, 

জছে। তাহাদের অনুবাদগুলি এতই আক্ষরিক যে তাহাদের 
র্রাযার হইতে মূল সাস্কতও অনেকট| উদ্ধার করা যাইতে পারে। 
মনিকা তাহার! অনথবাগুল মূলের অনুরূপ রাখিয়াছে, এবং ভারতীয় 
হকার যখাবখ ভাবে রক্ষা করিবার জন্ত তিত্বতীয় সংস্কৃত শব্বকোযের 
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“টি করিয়াছে । এই শব্কোষ এখন সেই অন্বাদগুলির মর্ব টান | 
করিতে বিশেষ কার্যকরী হইতেছে। পদ্মলন্তব বা পল্পকয়ের মটাধি 
কারিত্বের সময়ে ৭৪৭ খৃঃ তিব্বতের এই সাঠিত্ের চর্চ। অভান্ত অধিক 

পরিমাণে হুইয়াছিল। পন্মসন্ভব একজন তাদ্ত্রিক বৌদ্ধধর্মাহলক্ী 
ছিলেন। তিব্বতীয়দিগের বৌদ্ধ পুবি-সংগ্রছ চীনাদের অপেক্ষা 
কম ছিল না| তবে মহাধান এবং পরবর্তী কালের মহাবানীয় 

হত্তরশাস্ত্রের উপর ইহাদের অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। হীনযানীয় প্রস্থ 

তাহারা অনুবাদ করিয়াছেন বট, তবে মহাধনীদ ও বৌদ্ধ তাঞ্রেক 

তিধ্বতে তাস্ত্রিক গ্রন্থের সংখ্যার তুলনার সেগুলি নিতান্ত অল্প 

োন্ধবর্টের উপকরণ। (51800 হি968107৩$ ড0],. ১5) 

(০010161, 080910005 ৫0 70045 1196510, 2 ৬০15), 

অষ্টন হইতে দ্বাদশ শভাঙীর মধ্য বু বাঙ্গালী যৌদ্ধ পণ্ডিত তিববন্তে 
খিক! ধর্প্রচার করেন এবং বৌদ্ধ ধর্গ্রন্থ গুলিকে তিববতীয় ভাষার 

অগ্রবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় বাঙ্গালার তান্ত্রিক যোদ্ধধর্শোর 
সমৃদ্ধির যুগ। সেই কারণে তিববতে এই ধর্ধম্পকাঁর বছ গ্রন্থ সংগৃচীত 
হয়। বৌদ্ধতস্র ও বাঙ্গালার তংকালীন শৌদ্ধধর্শের অবস্থা বুঝিতে হইলে 
তিব্বতীর ভাষায় লিখিত তত্তশ্াপ্থের বিশেষভাবে আলোচন| হুর 

আবতক। এই সমরে বাঙ্গালাহেশে বন্সধান, কালচক্রযান, সহজঘান. 
ইত্যাদি নাম দির! বৌদ্ব-তাছ্ছিক ধর্ম নানাভাবে অবস্থান করিতেছিল (. 

মহামহোপাধ্যার পঙ্ডিত প্ীযুক হরপ্রসাদ শান্্ী মছাশর বাঙগালার যো 
স্বদধে অনেক গবেষণ| করিয়াছেন এবং “বৌদ্ধ গান ও দৌহা” মাম 
“যোদ্ধধর্শের প্রাচীন হবাঙ্গালা পুধি প্রকাশ করিয়ছেন। তিনি 

($হইল “অধথরবঙ্গের' ছোট ছোট কুড়ি খানি পুধি পাইয়াছেন। সেখ 

ক্রিয়া পর পর সাজান যে তাহা হইতে বাঙ্গালী বৌদধবিণের রি 
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ইতিহাস পাঁওয়। বার়। প্রাচ্যবিস্তামহার্ণৰ ভধুত নগেম্্রনাথ বনু মহাশয় 

বৌদ্ধধন্্নের শেষ অবস্থ| সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাহার দুইখানি পুস্তক 

সংগ্রহ করিয়াছেন। 

চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ বাঙ্গালাদেশে হীন্যানীয় এবং মহাযানীয় 

বহু বৌদ্কতিক্ষু ও বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। যুর'ন্ চুয়াংএর বিবরণ 
হইতে দেখা যার মে, বাঙ্গালাদেশে বৌ ব্যতীত 

বাঙ্গাবাদেশে নানা, হিন্দুধশ্ধের নানাসপ্প্রদায়ভূক্ত লোকেরও বাদ ছিল। 
সম্রান্ের হ্থান। বাঙ্গালাদেশ যে বহু সম্প্রদায়ের অধিষ্টানভূমি ছিল, 
তাস্ত্রক ধর্মে বু ধর্ম ্ 
ভিভিিএিনি তি তান্ত্রিক ধনের উৎপত্তি এই লানাসম্প্রদায়ের 

ট্রের সবেশ। বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে উদ্ভুত হইয়াছিল । আপাতত- 

হিতে আমরা এই ভন্রধন্দকে যেরূপ চক্ষেই দেখি 

না কেন, ইহার মধ্যে অনেক ভাল জিনিস নিহিত আছে। 4558107 

সাহেব তত্ত্রশাস্ত্রের মন্্ম বুবঝাইবার জ্ন্ট যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া 

ছেন, তাহ তন্ত্শাস্ত্র বুঝিবার পথকে সরল ও সুগম করিয়! দিবে। 

&তিহাসিকগণ ভারত বর্ষে বৌদ্বধন্মের অবনতি সম্বজ্্ধ বহু কারণের 

নির্দেশ করেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ও তাহার বআপব্যবহারী 

চম্মধ্যে অন্ততম। তারপর দেশীয় নরপাতগণের পৃঠপোষকতার অভাব, 

ন্ত বশ্্বাবলদ্িদিগের অতাচার প্রভৃতি আরও জনেক কারণ আছে। 

ক কি কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হুইতে লুপ্ত হইল, তাহার নির্ধারণের 

নন বিশেষ গবেষণা! হওয়া প্র য়োকন। বাঙ্গালা দেশে পরত)ক্ষতাবে বৌদ্ধ- 

হক লোপ পাইলেও, ইহ! গ্রচ্ছন্নভাঁবে বছ ধর্ম সম্প্রদায়ের সহিত দিশিয়? 

আহছ। বাজালার সংজিয় সন্প্রধাব, ধর্ম সম্প্রদায়, ( ধর্মবপুজকগণ ), ও. 

প্রযায প্রতি যধ্যে লুপ্তাবশ্ঠ বৌদ্ধধর্শের নিদর্শন পাওয় যায় 1 

বাটা বাঙাল সাহিত্যে ধর্ম, গল্তীযার গান প্রত্ৃতি পাঠে আমর? 
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ইহার প্রমাণ পাই। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের এই সম্পকিত গ্রন্থ" 

গুল পাঠ ও আঞ্োচনা করিলে, বলীয় বৌদ্ধধর্্ের ইতিহাস 

সং্কঙনের বহু নৃহন উপকরণ সংগৃহীত হইবে। বৌদ্ধধর্মের শেষাবস্থার 

ই্রতহাদিকক উপকরণ বাঙ্গাল দেশ হতেই পাওয়া যাঁইবে। এবং 

এগুলি সংগৃঙীত হইলে, ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ষের অবনতি ও লুগ হইবার 

কারণ গুল বিশদভাবে জানা াইবে। পালি সাহিত্যে যেমন বৌদ্ধধর্ধের 

বভুয্ধানের ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিতো যেমন বৌদ্ধধন্ধের মধ্যযুগের 

উন্নতাবস্কায় বিবরণ পাওয়া যার, তেমনি প্রাচীন বাঙ্গাণ সাহিতোও 

বৌদ্ধধর্খ্ে তান্ত্রিক অভ্যু্ান ও ভারত হইতে বৌদ্ধংন্্দ লোপের ইডডিহাস 

পাওয়। যাইবে। 

পূর্বেই বধিয়্াছি যে, আমাদের দেশের লোক যাহাতে বৈদ্রানিক 

প্রণালী অবলধনে ইতিহাস লিখিতে সমর্থ হন, সে বিষয়ে বিশেষ ঘন্্বান্ 

হইতে হইবে। বিদেশীর লেখকগণ সময়ে সময়ে ভারতবামিগণের ভাব 

ও উদ্দেশ্য সমকৃ অনুধাবন করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে ত্রান্তিতে 

পঠিত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্বে বখন যুরোপীর়গণ ভারতীয় খাহিত্য, 

দর্শন, ও ইতিহাস লইয়া! আলোচনা আরম্ভ করেন, তখন তছারা যে 

পরিমাণে ভ্রান্তি করিতেন, পরবন্তাী কালে তাহা বছল পিমাণে হাস 

পাইয়াছে। ১৯১৬ থুষ্ট/ক্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় (৭৮ পৃঃ) 

জে, সি, ম্যাথু এম এ মহাশয় ঠাঙার প্রবন্ধের এর. 

ভারতবরের ইডি স্থলে যাহা! লিখিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিলেই আমার: 
জান সম্বন্ধ ভারত 

বাসীর হনোহোগ বক্তব্য পরিশ্ছুট হইবে। তিনি লিখিয়াছেন, “1৮ 
আবশ্যক। 581085 (৪9 9110৬৮17125 /১55201709181 17 

13000178-0091109) %61০ 3150 21160 4 

183, 272 ৮৫০45 5%22542%2- [6 তি চর 0908 ..£ 
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০876 [920019 0£ 70561)105--716 (6 9810 95 070 98125 

৪170 11020 079150016 0109 10109851901 41715600188৭ ৪ 

1300017190+ ইঙ্ষাঁকু বংশের ক্ষাকু" শব দেখিঘ়্াই ম্যাথু সাহেবের 

ইক্ষু, কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে; তাই তিনি “ইক্ষাকু » শবের 

অগ্রুবাদ করিতে গর 50021-08709 শবগট ব্যবহার করিয়াছেন । শবের 

প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিরা তিনি বে ভ্রন করিরাছে ন, সেই 

ভ্রমই তাহার একটি সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইরাছে। এইকপ ত্রন স্বাভাবিক, 

ইহা অপরাধ নহে। কিন্তু মনন্বী বঙ্ষিমচন্ত্র তাগর রটিত পকৃজ্চরত্র'? 
গ্রন্থের প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদে ৬৬৩১০: প্রন্থতি ছুই একজন ঘুরোপায় 

পঞ্তের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, তাহাদের যে সমন্ত দো দেখাইয়াছেন, 

সেগুলি এ পণ্ডিতমণ্ডুলীর ইচ্ছা প্রস্থত। এরূপ অবস্থায় ইহা বে গুক্রতর 

অপরাধ তাহা সহজেই অন্ুমেয়। ভারুতীক্ প্রাচীন সভ্যতাকে সাধামত 

অপ্রাচীনরূপে প্রতিপন্ন কারবার চেষ্টা, ভারতের গৌরবময় অতীত 

সত্যসমৃহকে কল্পনা-প্রস্থত বা ব্ূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রধাস, বা 

ভারতীয় যে কোন গৌরবময় কাহিনীর বিরুদ্ধে অবথা বিরুদ্ধভাব লেখনী 
সাহায্যে প্রচার করা, বা কোন বিশেষ উদ্দেশোর দ্বার! প্রণোদিত হইর! 

মাত্র এ উদ্দেশ্যের পোষকতার জন্ত সতোর বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা! 

সঙ্গত নহে। আমাদের অতীত এ্রতিহাসিক সত্য সন্বস্ধীয় জ্ঞানলাভের পথে 

এগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধক। অনেক সময়ে বৈদেশিক প্ডিতগণ 

হাতাবিক ঝৌকের বশবর্তী হইয়া ভারতেতিহান লিখিবার সময় বিভিন্ন 
বিভিন্ন অধ্যায়ের আয়তনের ভিতর সামঞ্জদা রক্ষা করিতে পারেন না।.. 

জলে জেণ্ডারের তারত-আক্রমণের বিবরণ ইতিহাসের বন্ধ পৃষ্ঠা! অধিকার 

কয়ে কিন্তু অশোকের স্তায় লোকপ্রিক্ক আলমুত্র ভারত-সম্্রাটের রাজদ্বের 
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বিবরণ মাত্র কেক পৃষ্ঠায় পরিসমাণ্ত হয়। লেফটনেন্ট কর্ণেল, এল, এ. 

ওয়াডেল (1 4 উ৬৪৭৭511) সাহেব ১৯১৬ থুষ্টা্ে এশিয়াটিক রিভিউ 

পত্রিকায়, সংস্কতভাষা, এমন কি বৈদিক নংস্কৃত, খৃষ্ট-পৃর্ন ছুই শত অঙ্গের 
পূর্বে বর্তমান ছিল না, ইহা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রীতপন্ন করিবার চেষ্ 

করিয়াছেন। কেবল মাত্র এঁপয়াটিক ব্রিভিউ পত্রিকার নহে, অন্তন্থও, 

তিনি এই মন্মে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার মতের পোধকতাকল্পে ভিনি 

অধাপক নেম্ (১০১০০) সাহেবের (17101900000 09 070 ১০06006 

061০901005৩) 0192) উদ্জি উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্ত 

অধ্াাপকের মতে ভাযা-গঠনের পিক হইতে পরীক্ষ! করিলে গ্রীক ভাষাকে 

সংস্কৃত ভাঘা অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া মনে ভন । ওয়াডেল সাহেবের উক্তি 

উপি-পিধিত ছুই শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীর অগ্রর্থত হইবে, তাহা বল। 

কঠিন। ইনার প্রতিকার করিতে হইলে আমাদের দেশবামাকে বৈদ্ঞানিক- 

প্রণালী অবল্ধনে হঠহাস রচনায় শিক্ষিত করিতে হইবে । পঙ্গন্তরে 

ইহার! বাহাতে স্বদেশবালীর গৌরববৃদ্ধির মানসে পক্ষপাত না করেন 

সেদিকে ও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । ব্যক্তি, জাতি, ঘটনা, বা দেশ 

বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিহ্, ও কোন কোন বিষয়ে অভিবিশ্বাস প্রকৃতি 

দে'ন সাধ্যমত তাহাদিগকে বর্জন করিতে হইবে। নচেৎ প্রকৃত হাতছাষ 

লেখা সুর পর্াহত হইয়া! পড়িবে । ইহা গ্ুখের বিষয় যে বরমান সময়ে 

আমাদের বু দেশবাসী আমাদের দেশের হতিহাসের প্রতি ননোযোগী 
হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালাদেশের বছ স্থানীর, প্রাদেশিক, এক... 
জেলার ইতিহাপ ও বিবরণ রচিত হইয়াছে । পেগুলির ভিতরে ইংয়ার্জী 

ভাষায় লিখিত 1)150100 09251061 প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ঃ নে 

অধিক সংবাদ পাওয়া যার ।. এই সমস্ত ইতিহাসের সকলগুলি, বৈজানিক' 
প্রপালী অনুসারে পিখিত ও আঁদর্শস্থানীয় না৷ হইলেও, বাগালায় ও 



6:৫৮) 

ইতিহাস রচনাকাধে এগুলি যে সাহাষ্য করিবে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বাঙ্গালার প্রাদেশিক ইতিহাস যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পর্যাপ্ত নঙ্ে 
ইহার পরিমাণ আরও পরিবর্ধিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লিথিবার 
ধারাকেও উন্নত করা চাই। এবিষয়ে ঘুরোপ উন্নতির পরাকা্ট। প্রদর্শন 
করিয়াছে। প্রসিদ্ধ জেখক ফ্রেডরিক্ হারিসন্ বলেন প্যারিসের 
ইতিহাস সম্বন্ধেই আশি হাজার পুস্তক ও সত্তর হাজার এন্গ্রেভিংস্ 
(15721751005) আছে (1106 11021011101 11151001%) [), 

386)। জনৈক লেখক বলেন, নেপোলীয়নের উপর পিখিত ইংরাজী এ 
ও পুপ্তিকার সংখ্যা প্রায় পরশ হাজার এবং বিভিন্ন ভাষায় সম্বন্ধে 
লিখিত পুস্তক এত বেশী যে, একজন লোক বদি প্রঠাহ ১খানি 
হিলাবে গ্রস্থ পড়িয়া শেষ করেন, ভাহা হইলেও এসমস্ত গ্রন্থ পাড়িম। 
শ্যে করিতে তাহার এক শত বৎসর অতি বাঠিত হইবে। 

ভূ-গর্ভ খনন দ্বার! এতিহা!সক উপকরণাদি সংগ্রহের জন্ত ভারত 
সরকার, প্রত্-তন্ব বিভাগ হইতে তারতের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বে 
পরিমাণ অর্থব্যয় করেন, বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালার জন্ত তাহার 
অতি সামান্ত অংশও তাহারা ৰায় করেন না। মনে হয়, থেন এই দেশের 
জন্ত তাহাদের মনোষোগ একেবারেই নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের 

প্রায় প্রতি জেলাতেই এমন অনেক স্থান আছে, 
লনা যেগুলি খনিত হইলে ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপকরণ, 
প্রস্থ বিভাগের -বহু রাজপ্রাসাদ ও ছর্গের ভগ্নাবশেষ, লুপ্ত হিন্দু 
্ মন্দির বা বৌদ্ধ-বিজার, প্রস্তর মু, তান্রফলক, প্রাচীন 

মুদ্রা প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে। অতীত কালের 

টিবি চেক্রা ন৷ করে, তাহ! হইলে 
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আমাদের দেশের ও .জাতির অতীত ইতিহান চিরতমসাচ্ছয় হইয়া 

থাকিবে। | 

দেশ প্রচলিত প্রবাদ, আখ্যায়িকা প্রভৃতির ভিঠর হইতে এ্রতিহানিক 
রর, উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা, ইতিহাস রচনার কার্যে 

প্রচলিত আথা-. বিজধ সাহাযা করিলেও,এগুপি অঠি সাবধানে 

স্বকা প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ইহাদের প্রকৃত মর্ম স্থির- 

গাততান লেখার. ভাবে উপজব্ি করিয়া হথাম্ুদন্ধানে অগ্রসর হইতে 

রি হইবে। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সশিতির বিশিষ্ট কর্মী 

শ্রীধ্ক হরিদাস পাপিঠ মহাশম মলিহদতের গ্রামে গ্রামে পাসহনণ পৃর্বক 

বনু প$িসশ্রম স্বীকারে পল্লীবাদী জনগণের নিকট হইতে আত িধধানে, 

জনশ্রডি, আব্যায়িকা, গ্রাম্য গ্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ কখরিয়া তাহা হইতে 

ইতহানিক উপকরণ উদ্ধার কগিরাছেন। হিনি স্বর অতিগ্ততার ফলে 

এসক্বস্ধে যে মন্তধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঠাহা লকলেরই প্রণিধান 

কর! উাচত। 

“ন্রমণ ও উতিহািক বিবরণ সংগ্রহের জন্য মধ্যে মধো অরণ্য 

মধাস্থ কোচ, পলি] প্রড়ৃতি অসভ্য অথচ সরণ, সতা- 

টৈ ও বাদী জনগণের সহবাসে অধিকংশ সময় অভিব।ছিত, 

হার মন্তধা।. করিতে হইয়াছে। এই স্তরে গোশালে। ই শদ্যার। 
বিনা প্রদীপে রাব্রি-বাস করিতে, হইয়াছে। কখন. 

কখন অনাহারে বিনা জলপানে দিন কাটাইতে হইগ্াছে। বনমধো: 

ষশকের উপদ্রব যথেষ্ট ; ভীষণ মশার দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জর 

খুটে ও তুষের ধোয়ার মধ্যে বসি! সরল কৃষকগণের সঠ্তি দিথবি 

হুখদুখের কথার মধ্য দিয়া, দেশের ইতিহাস সংগ্রহে অগ্রদয় 

হার। তাহাদের সহিত মিশিতে না! পারিলে, তাহার! আগবকে 



( ৬০ ) 

মন-গ্রাণ খুলিয়া কোন কথাই বলিতে চাহেন না। দিবসে তাহাদের 
সহিত আলাপের সম্ভব নাই, কারণ তাহারা আপন আপন কার্যে 
ব্স্ত থাকেন। রব্রাত্রে তাহাদের অবকাশ হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার! 

দেশের বংশপরম্পরাগত প্রবাদ অবলম্বনে যে সমুদার কথ! বলিয়া 

থাকেন, তাহা এতিহাসিক হিদাবে অমূল্য& তাহারা দেশের 

পুরাতন রাজধানীর কথা, শিল্প বাণিজোর কথা, নদীর কথা, দেব- 

তার কথা, দেশাচার, কুলাচার প্রন্তির কথা সরল মনে বলির! 

থাকেন। তাহারা কষিকশ্মোপলঙ্গে কোথায় কি পাইয়া থাকেন, কোথায় 

কি দেধিয়াছেন, কি প্রাচীন দ্রব্াদি তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার! 

সরল ভাবে সরল গ্রাণে যাহা বলেন, নবাগত ভ্রমণকারিগণ সহত্র চেষ্টাতেও 

তাহা অবগত হইতে পারেন না। দেশের লোকে কি ব্রত করে, কি ব্রত 

কথা বলে, কোন্ কোন্ দেবতার পুক্তা করে এবং তাহাদের পুক্জাপদ্ধ'তই 

বাকি গ্রকারের হাহা তাহাদের সহিত না মিশিলে, তাহাদের সহিত 

এক না হইল, কখনই অবগত হওয়া যায় না।” তিনি স্মারও 

বলেন ঘে “আমাদের দেশের এতিহাসিকগণ কেবল মাব্র রাজদরবারের 

এবং রাজপরিবারের কার্যাকলাপ ও পরিবর্তনের মধ্যেই ইঠিহাল 

উপলব্ধি করিয়াছেন বল্রা তাহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র সরকারী চিঠি, 
দলিলপত্র, যুক্ধের বুন্তান্ত এবং সৈন্তের গমনাগমনের পথের বিবরূণের 

হারাই আকৃ্ হয়। তাহারা রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সাথ্তা, 

ভাতা, শিক্ষাপদ্ধতি, ধর্ধ্, শিল্প বাণিঞ্া প্রভৃতি সমাজের প্রকৃত 

অভিবাক্তির সহিত পরিচিত নহেন। বিশেষতঃ প্রক্ৃতিপুঞ্জের অবস্থার 

বিধরণ বিবর্জিত এই রাষ্ট্রীয় ইতিহালসমূহ কেবল মাত্র বিজেতৃগণের 
দায়াই রচিত হইয়াছে।” (২) 

) বনী সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের কাধ বিবরণ, পৃঃ ১২৮ ১৩৩1 

সপপাস্পসপসপিপপসপা শা পাটি 



(৬১) 
সংগৃহীত খ্ীতিহাসিক উপকরণের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় ও কোনটি 

বজ্জনীর় তাহা বিশেষ সাবধানে ও ধীরতার সংহত বিচার করিতে হইবে। 

উপকরণ গ্রহণ বর্জণব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেই, 

উতিহাসিকের সাধন| সফল হইবে। ইংরাজী ভাবায় এমস্বন্ধে কয়েকটি 

স্বতন্ন গ্রন্থ আছে বথা, 1]. 1). 06917৩ রাচত 
প্রমাণপঞ্জী বিচারে বি ৫ চি? 

[11510101021 1৮1007000) 15 15130271000 
সাহাযোর ভস্য ৃ 

বিংশ এস । ৬৬নী15175এর 10017150001 91 0০ 

11211011001 11170 10 উচিত 1 0 ভি, 

]5195110 রচিত [71709010109 111501০2] টা মতান নামক 

গ্রস্ত (000 13910 ও 11601210এর ইঠিহাল হম্পরকিত নগীর- 

গুলর বিশেষ আলোচনা থাকিলেও মাঝে দাঝে সাধারণ মন্তবা সন্সিবিষ্ট 

হহয়াছে। প্রবাদ, আখাগিক। প্রড়!ত হইতে সঠাশিদ্ধীরণ করিবার 

উপায় জানিতে হইলে, তে... (3101)0 বুচিত 170]101016 203 20), 

11151071081] 50101706 নামক এ্াথখানি পাঠ করা গ্রায়াদন। 

বাঙ্গাল] ভাষার প্রামাণক ইতিহাস ধেথিতে বোধ ঠ৪ প্রঠ্যেক 

বাঙ্গালুই ইচ্ছা হয়) এবং আমাদের মাতৃ-ভাধার ভাগার যাহাতে 

&ঁতিহাদিক সাহিঠ্যসন্ভারে পরিপু্ধ হয় ইহ 
বাঙ্গাল! তাহা ৃ | ৃ 

ইতিগদি প্রতোক বাঙ্গাণারহই আন্তত্রিক কামনা । জাতী 
সাহিতো রি লাহিতা জাঠাগ ভাবনের গ্রতঠিচ্ছবি। জাতীম্ 

বি ভীবনে যে পনস্ত অভাব ও আকাক্ষা অহইত হয়, 

ভাতীর ভীবনের গতি যে খাতে প্রবাহিত হয়, জাতী সাহিত্য বল, 
পরিমাণে তাহারই অনুসরণ করে। আমাদের দেশে বাঙ্গাগায় লিখিত-. 
ধতিহাসিক সাহিত্যের জন্ত প্রবল অভাব অন্তত না হইলে, বাঙ্গালা. 

এঁতিহাদিক সাহিত্য পুষ্টিলাত করিবে না। হইংরার্ডা ভাষার আং জি 



(৬২). 

-পাড়িন্না আমাদের বাঙ্গালা! সাহিত্যের সম্পূ্ব পুষ্ট সাধনের অন্ত রায় ঘটিতেছে। 
ইতিহাস পাঠের যে ইচ্ছা সাধারণতঃ আমাদের হয়, তাহা আমরা! ইরাজী 
ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে মিটাইগ্া লই। ইহা! দ্বারা বাঙ্গাল! 

ভাষায় লিখিত ইতিহাসনমৃহ তেমন উৎসাহ ও পোঁষকত| পায় না। 

ইংরাজী সাহিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও 

পরীক্ষা! বাঙ্গাল! ভাষায় হওরা উচিত, মনে করি । বর্তমান সময়ে ইতিহাস 

শিখাইবার মানসে বাঙ্গালী ছাত্রকে প্রথম হইতের্কইংরাজী ভাষায় লিণিত 

ইতিহাস পড়ান হইতেছে। এ প্রথ| সমীচীন নহে । কারণ (প্রথমে 

বিদেশীগ্ন ভাষাকে আত্নন্ত কব্িতে, তাহার গু*টিনাটি ও ব্যাকরণের বুহ 

ভেদ করিয়া মধ্ার্থ বুঝিতে বনু সমঘ্ধ অতিবাহিত হইয়। বার। ইভারই 

জন্ত ইতিহান পাঠে বাঙ্গালী ছাত্রদের তেমন অনুরাগ ও আগ্রহ হয় না। 

পক্ষান্তরে বদি মাতভাবায় ইতিহাল পড়ান তয়, তবে অল্প সময়ের মধ্যে 

মহজেই ছাত্রের ইতিহাস বুষ্ধত ও আরন্ত করিতে পারে। আর ইহার 

ফলে, ইতিহাস পাঠে তাহাদের অন্ুত্রাগ ও আগ্রহ সমধিক বন্ধিত হয়। 

বাঙ্গালা ভাবা রচিত ইতিহান পাঠের নাক, আবশাকতা অনুভূত না 

হইলে বাঙ্গালায় এরতঠিহাসিক গ্রন্থ লিখিবার কন্ত লোকের আগ্রহ 

জন্মিবে না। এই জনাই এদেশে বাঙ্গালা ভাধাকেই ইতিহাস অধায়ন ও 

অধ্যাপনার বাহন করা উচিত। 

ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষায় লিখিত অনুবাদযোগা গ্রন্থের 

মনুবাদ দ্বারাও বাঙ্গালার এঁতিহাদিক সাহিতা ভাগারকে পুষ্ট করিতে 

ইইবে। বাঙ্গালা ভাবায় "সমসামগ়্িক ভারতের” ন্যায় অনুদিত ধতিহাসিক 

্ধ্মালার বিশেষ প্রয়োজন । 

+* আআভিভাষণ দীর্ঘ হইপ্লা গেল, তাই ভারতীয় মুসলমানদিগের ইতিহাস 
নে কিছু বকিতে পারিলাম না। মতপ্রণীত 10000001801 1,98৫1- 
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আমি অনেক কথা! বলিয়াছি। 

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, ছুই তিন হাক্কার বংলর ধরি 
হিন্দুজাতির মাথার উপর পিয়া, বহু ঝড়ঝঞ্চী, বু বিপদ-আপদ বহ্ষ্া 

শিদ্ধাছে। তাহারা! রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু ভত্সন্বেও তাহার! অবস্থা 

বিপর্যায়ে, তাহাদের রীতিনীতি, আচার-বাৰহার, এবং ক্রিয়া-কর্খ-_. 

সকল ক্ষেত্রেই কিছু ছু পরিবর্ধন করিয়া লইতে পারিতেন। তাহারা 
রাষ্নঃতি, অর্থনীতি, সনাজ-নাতি, শিল্প-কলা, স্থাপতা, 

ভাঙ্গর্যা, সাঠিতা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন 

বাবহাপিক এবং ধশ্ম সম্বব্বী্ন বাপারে যেরূপ উৎকর্ষ সাধন কবিয়। 

হিলেন, হিন্দুর বর্ণাশ্রনধন্্ এবং জাতিবিভাগকে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক 

হইতে না শিয়া, বেভাবে উহাদিগকে আত্মরক্ষার সহায়করূপে পাররণত 

কর্রিরাছিলেন,--তাহা হইতে, তাহাদের বংশধরগণের আনেক শিথিবার 

গসিনিস আছে বশিগ্কা আমার বিশ্বাস। নিশর, এদয়ামাইনর ও পারশ্র- 

দেশের বহু প্রাচান জাতিগুপি, একধিন ধনে-মানে, বলে ও সভাতায়, 

গৌরবের সর্কোচ্চশিবরে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাচাদের 

মধো এমন কোন কারণের প্রাহাব হইয়াহিল, তাহাদের জীবনযাত্রার 

পথে এমন অনেক জটিল সমস্যা উপস্থিত হহয়া!ছল, বেগ্ুধির সমাধান 

ও দৃরীকরণ করিতে না পারিনা, পৃথিবীর বক্ষ হইতে ঠাহাণিগকে 

উপনংহার। 

চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হই্ছিল। কিন্তু হিন্দুজাতির বিশেধত্ব এই. 

বে, তাহাদেরও মাথার উপর পিন্না বু ঝগ্াবাৎ বহি যাওয়া পথে ্  

ঠাহারা সাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করি ধরণীর বক্ষে মন্তকোততলন করিয়া: 

আছিও দণ্ডায়মান রহিরাছেন। প্রবীণ মানবততৃবিৎ শুক শপধর র্ 

অহাপয় বঙ্গীয় সাহিত্য সঙ্গিগনের তৃতীয় অধিবেশনে বাঙ্গালীণিগের বরে 

1 



৯075 

এক. অভিনব আশার-বাণী শুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,_- 

“বাঙ্গালী স্নারুবিধানে ক্ষীণ হয় নাই; ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমে অবনত 

হয় নাই। কতিপয় বৎসর হইল এই জাতির ষে উদ্যমশীলত। প্রকাশ 

পাইরাছে, তাহা জগতে অতুলনীর । এত অন্নদিনে এমন প্রকাণ্ড সাহিত্য 

কোন্ জাতি গড়িতে পাররিয়াছে? এত অরদিনে, শিক্ষা ও শিল্পবাঁণিজো 

এত উদ্যমশীলতা কোন্ জাঠি দেখাহতে পারিয়াছে? বাঙ্গালীর 

প্রতিভার পরিচয় আপনাদের সমক্ষেই সশঞ্চুতরে বর্তশান; সুতরাং 

মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি বাঙ্গালীর (গ্নায়ুশক্তি ) ও মন অধঃপতিত হর. 

নাই। ষ্দি তাহাই হইল তবে ধিনি জাতায় মঙ্গনকামা অর্থাৎ বিনি 

প্রকৃত ও স্থায়ী মঙ্গল কামনা করেন, তাহার নিরাশ হইবার কারণ 

নাই।” নানাপ্রতিকুল অবস্থা সন্বেও। এই যে মানসিক শক্ত অক্ষুপ্ণ ও 

অব্যাহত রুহিয়াছে ইহা সুখের বিষয় হইলে, যাহাতে ইহা ভধিষ্য-ত 

উত্তরোত্তর ঝদ্ধত হয় এবং ইহার বাজ বহৃক্ষেত৫রে রোপিত হব, সে ধিকে 

আগাদের লক্ষ রাখ| উচিত। যে সনস্ত গ্র:ভকুল অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে 

এ শান্তর হাস হইবার সম্ভাবনা আছে, সেগালকে অপসারিত কগিয়। 

যাহাতে হাহাদের স্থলে অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হয়, তগপ্রতি মনোযোগা 

হওয়া উঠিত। পৃথিবীতে ঘষে সমস্ত জাঠি বর্তমান আছেন, তাহাদের 

প্রত্যেকেরই সধারণতঃ কোন না কোন বিশেষত্ব দেখা যার। প্রাচান 

ভারতে হিন্দুগণ ঘে যেবিষয়ে তাহাদের প্রাধান্ত ও বিশেষত্ব দেখাইতে 

সমর্থ হইয্লাছিলেন, সেগুনির মধ্যে ধন্মর ও অধ্যাত্মবিদ্যা হইতেছে প্রধান! 

উন্তরাধিকারহুত্রে তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ এই ছুইটি মহামূলা 

জল্পত্তি লাভ করিয়াছেন। বর্তমানকালে অধ্যাত্বিদ্যার বহুল প্রচার 

বিভৃতি না থাকিলেও, ভারতবর্ষে এখনও এমন অনেক লোক 
ঝছেন, ধাহারা উ বিদ্যাকে করার়ত্ত করিয়াছেন। কেবল অধ্যাত্ম-বিদযা 



( ৬৫ ) 

নহে, তাহাদের মমাজ-শাত রাষ্্রনীতি প্রভৃতি ব্যবহারিক অনেক বিষয়, 
প্রাচীন ও আধুনিক কাদের মধ্যে বাতা ছিল ও আছে, তাহা হইতে 
অনেক হিতকর ভিশন পাওয়া বার। বর্তমান সময়ে উপযুক্তভাবে 

সেগুলিকে যদি আমরা ব্যবহার করিতে পারি, তবে আনেক বিপদ 
আপদের হস্ত হহতে আমরা মুক্তি গাইতে পারিব। ফোন জাতির 

ইতগাম গঠনের একটি প্রধান উদ্দেগ্ত এই বে, সেহ জাতির সব্বাঙ্গীন ও 

পার্ট চিত্র দেখি ষ্মানে সে জাতির [নিকট হইতে শি করিবার 

বদি কিছু থাকে,-সেই জাতির পতনের কোন চিত্র দেখিয়া যদি 
আমাদের কোন বিষরে সাবধান হইবার থাকে, তাহা হালে আমর! 

দাহাতে শিক্ষিত ও সাবধান হইতে পারি। আমাদের পুর্ব পুরুষ- 

“ঘের নিকট হইতে অনেক শিণিবার আছে। তাহাদের গৌরবে 

গীরবান্িত হইয়া, ঠাহাদের নিকট হইঠে প্রেরণা লাভ করিয়া, আমর! 

যেন আমাদের জাভা জাবন গঠন করিছে সমর্থ হট | বে সত্যানুসন্দানের 

ন্ট ইতিচাস আনোচনার 'প্রশ্নোজন, যে সত্যকে আশ্রম ও অবলম্থন 

পূর্বক আমাদের পুর্ধপুরুষগণ অধ্যাআবিদ্ার অধিকারী হইয়া ভারতের 

হপেক্ছুল কিয় গিয়াছেন, মে সহঠ্যকে আমাদের আশ্রর করিতে 
ইতবে_ মার তাহারই সন্ধানে নিদৃক্ত হই আমরা নবোৎসাহে ইতিহাস 

আগোচনায ও উিহান সেবান আত্মনিশ্রোগ করিব। অতীতের সেই 

সর্লাবন-মন্্ু--ষে মাগর ভরষ্টা। তয় ছিনদুগপ একপিন জগংপুগ্ ইইয়া- 

ছিলেন, আতর ধাহাদের অযোগা বংশধর হইয়। আমরাও 'আান প্রাচা 
ভুমির মুখোজ্ছ্ল পূর্ববক ঈমগ্র পাশ্চাতা জগতকে এখনও সমাজ-নীতি, 

রাষনানত ও ধর্নীতি সন্বদ্ধে বধ শিক্ষা দিঠে পারিসেই মন্ত্রের 

সেট অধায্ব-বিদ্যার সাধনার আবার আমর] আন্সমর্পণকরিব | আমাদের 
এ আত্ম-মমপন বদি সার্থক তর, এ সাধনা যদি পূর্ণ হর, ভবে আমাদের 
ইতিহাস সেবা ধন্ত, নার্ঘক, ও কল্যাপপ্রদ হছইবে। 





টক্যওাান্বোঞলী 

প্রথম অধ্যায়। 

১। বৈদ্য শব্দের অর্থ । 

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ বে'মুখ্য ব্রাহ্মণ, 'অংশত: ব্রাহ্মণ নহেন, এ কথ সকলেরই 

ব্রণ রাখা কর্তবা। ইহারা “বৈদা” নামেই চির প্রসিদ্ধ, অতএব বৈদ্য 

কথাটার অর্থ কি, উহাই 'প্রথমে বিবেচা | 

শাস্ত্রে উৎকৃই-বিষ্তাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণদিগকে “তিছ্কো" বলা হইয়াছে 

_-ইহারা সর্বববর্ণের পতৃত্বরূপ বাঁলয়া ইহ দিগের “তাত বেদ? ( তাভ-্, 

পিতা! ), “সর্কভাত- ( সকলের পিতা ) প্রতি নাম এবং কাঁচৎ “তিষক্” 

ও “ভিজ” নাম দেণা ষায়। প্রমাণ- 

(ক) আৌত ও স্মা্ বচন যথা__ 

“বৈদ্যং সর্ববতাতং দিবোদাসম্” 

(ঞগবেদ_৪র্থ মণ্ডল, ২৬ সুক্ত ) 

“বিপ্রঃ স উচাতে ভিষক্' ্ 

(ধগবেদ, ১০ম মণ্ডল, ৯৭ সুক্ত ) ্ 

“কচ্চিদ্ দেবান্ পিন ভহ্যান্ গুরূন পিতৃূসমানপি । 

বদ্ধাংশ্চ তাতবৈদ্যাংশ্চ বাঙ্গণাংশ্চাভিমন্যাসে 1” 

( রামায়ণ, হযোধ্যাকা&, ১৯০সর্গ ) 

দ্বিদ্যাসমান্তৌ ভিষজক্তৃতায়া জ্রাতিরুচ্যতে। 

অশ্ম,তে বৈদ্যশব্রং ভি ন বৈদ্য: পূর্ববজন্মন! 1” 



বৈগ্থপ্রবোধনী 

বিদ্যাসমাণ্তো। ব্রাহ্মং ব1 সব্বমার্ষমথাপি ব!। 

গ্রুবমাবিশতি জ্ঞানং তন্মাদ বৈদ্যন্ত্রিজঃ প্মৃতঃ |” 

( চরকসংহিতা, চিকি০ ১ অ০) 

“দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ ৮” 
( মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব, ৫ অ০ ) 

“সর্বববেদেষু নিষণাতঃ সর্বববিষ্যাবিশারদঃ | 

চিকিৎসা কুশলশ্চৈব দ নৈছ্া স্বৃভিধীয়তে |” 

“বিপ্রান্তে বৈদাতাং যান্তি রোগছুঃখপ্রণাশকাঃ |” 

( উশনঃসংহিতা ) 

“ম্বয়মঞ্ডি হমবৈদ্যেভো| বৈদ্যঃ কামং ন দদ্যাৎ।" 

( গৌতম সংহিতা) 

“নাবিদ্যানান্থ বৈদোন দেয়ং নিদ্যাপনং কচিৎ।” 

7 ( কাত্যায়ন সংহিতা ) 

(থ) বশষ্ট, ধণন্তব, চক্র গভৃতি মহাপুরুষগণের প্রশংসায় বলা 

য়াছে যে ইহারা 'তৈদ]শ 'ছলেন | হইারা ইদাশীস্তন বৈদাগণের কুল ও 

ত্র প্রবর্তক ইহা বৈগ্কগণের সাবাদ5। যখন 

“ততঃ প্ররুতিমান বৈদাঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ 

বশিগ্তো ভরঠং বাকাসুগাপা তমুবাচ হ।” 
( রামায়ণ, তযোধ্যাকা্,৭৭ সর্গ ) 

[ শান্ত -গোত এ বশিষ্গোতর দৈদ্যগণ এই বংশসন্ভৃত ] 

“ক্ষীরোদ মথনে বোদা! দেবো ধন্বন্রিহাভৎ। 

বিভ্র কমগুলুং পুণমমতেন সমুশ্িতত 0৮, 

(গরুড পুরাণ-- ১৪৬ অ+) 
[ ধ্স্তরি-গোন্র বৈদাগুণের ইনিই আদিপুরুষ। ] 



৩ব1)2৮শধ পদাটার 

“ও চন্দ্রোহমুতময়ঃ শ্বেতো৷ বিধুবিমলরূপবান্।” 
ক ্ ক 

ষজ্ঞরূপো। ষজ্জভাগা বৈদেোা বিদ্যাবিশারদঃ।” 

( চন্দ্রম্ত্রোতর--বৃঃ ধম্মপুরাণ, উত্তরং 

[বল্লালসেনাদ বৈদা মহারাজগণ চন্দ্রবংশীয় বাপয়া আত্ম 

দিয়াছেন। ] 

এঠ জনা নিজের ধশেষত্ব খাপনাথে বৈনাগণ 'বৈদা, বলিয়া 

গগিচিত। 

২। বৈদ্গণের সদাচার ও আ্ঞানোতকধের প্রমাণ” 

(১) বেগ্াগণের গুরুবুতি। 

বোপদেব গোস্বামী, কবরাশু-গোস্বামী, শ্রাথণ্ডের ঠাকুরগণ। ডাজন- 

ঘাটের ও বোধখানার গোন্া'মগণ সমস্ত এদেশে শুগ্রাসন্ধ। উহার 

তরঙ্ষণা্ চতুর্বণের গুরু 9 সপ্যাপক | হহাদের ণছ আ্রাঙ্গণ অন্ত্রাপযূ 

আছেন। 

(২) অধ্যাপনাধকার। 

খৈশ্যগণের টোল ৭ অধ্াপনানেপুণা সুপ্রাপঈ । মু বলেননা 

“অধারীরংস্ত্রয়ো বণাঃ সকণ্মস্থা দ্থিজাতয়ঃ 

প্রত্রাদ্ ত্রাঙ্মণন্টেষাং নেহধাবিতি নিশ্চয়ত 0? 

অর্থৎ “ত্রিপ ছিউবণ হ আনান কাগতে পারেনঃ কিন্তু অধ্যাপনা 

করিতে কেবল ত্রাহ্ধণষ্ঠ অধিকারা |” ( মন্তু সাহতা) 

আদ্ভুবেদকে বথন “পুপ্যতম বেদ, বলা ভইয়াছে। তখন এই বেদের 

এবং অন্ঠান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক ব্রাহ্ম ভিন্ন কি হইতে পারেন? 



বৈস্থপ্রবোধনী 

কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ বখন ইং ১৮২৪ সনে স্থাপিত হয়, তখন 

হইতে ইং ১৮৫৪ সন পর্ধ্যস্ত একমাব্র “ব্রাহ্মণ” সেখানে পড়িতে পারিতেন। 

তখন ব্রাঙ্গণ বপিলে বৈদ্যকেও বুঝাইত। টোল বিভাগে তখন বৈদ্য 

অধ্যাপক ছিলেন । 

(৩) ব্রাক্মণোচিত উপাধি । 

বৈদ্যগণের চিরদিনই ব্রাহ্মণোচিত উপাধি দেখা বায় । বথা!-__ 

(ক) পাণ্ডিত্যস্থচক উপাধি-_বথা মহামহোপাধ্যার, সার্বভৌম, 

শিরোমণি, চুড়ামণিঃ বাচস্পতি প্রভৃতি । 
(খ) জাতী উপাধি বথা- 

বৈদোর পাড়ে, ওঝা, মিশ্র, দোবে প্রতৃতি উপাধির দৃষ্টান্ত বাকুড়া 

1জলায় তিলুড়ী প্রীতি গ্রামে ঢাকার ভপসা সুতি স্থানে এবং অন্ান্য 

অনেক স্থলে দেখা যায় । বৈণা কুলগ্রস্থেও “শ্তামসেনায় মিশ্রায”” প্রভৃতি 

স্রাহ্গণোচিত 'মশ্র উপাধি দেখ! ঘায়। 

(8) গ্রসিদ্ধি। 

বুস্থানেই বু বৈদ্যসন্তান অন্যাপি “বদিবামুন”? বলিয়া আত্মপরিচয় 

দিয়া ধাকেন এবং অন্যান্য জাতির! অনেক স্কলেই বৈদাগণকে “ব্দিবামুন” 

বলেন। এই লোকগ্রসিদ্ধি অমূলক হইতে পারে না। 

(৫) বৈদ্ধগণের ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন। 

বৈদাগণের উপনষন রাড়দেশে চিরকালই অথাগুত। পূর্বববঙ্গে কাঁচৎ ২ 

উপনয়ন সংস্কারলোপের কারণ বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের দারুণ কলহু। 

পরে রাজবল্লভ যখন পূর্বববঙ্গে ব্রাত্য বৈদ্যগপের পুনঃ সংস্কার সাধন করেনঃ 

তখন ব্রাঙ্গপদিগের প্রদত্ত ব্যবস্থাতে তৎকালেও শ্রুঘণ্ড সমাজের অথগ্ডিত 

উপনয়নের উল্লেখ দেখা বায়। 

(৬) সংক্কত-গ্রন্থ-কর্তৃত্ব । যথা, 

বোপদেবন্কত সুগ্ধবোধ বাকরণ, শতঙ্সোকী, প্রীমদ্তাগৰত চীকা প্রত্ৃতি। 



ত্রিলোচনদাশের কলাপপর্ী। জুষরনন্দীর সংক্ষি্তসার। বিশ্বনাথের 

সাহিত্যদর্পণ | গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী । পদ্মনাভদতের স্পল্প ব্যাকরণ । 

মে্দিনীকরের জেদিনীকোষ, মহেশ্বরের বিশ্বপ্রকাশকোষ এবং অন্যানা 
বৈদ্য গ্রস্থকারের বন্ধ গ্রন্থ বর্তমান । 

(৭) বিশুদ্ধ বৃস্তি। 

সে দিন পর্যান্ত বৈদাগণের ব্রাহ্গণোচিত যডবুত্তি ছিল। চিকিৎসা 

রিয়া অর্থ লওয়া বৈদ্যের ধন্ব নহে, এইস্জন্য প্রাচীন চিকিৎসকের! স্বয়ং 

উষধ বিক্রুয় করিতেন না, ধনবান্ রোগীকে দিয়া উষধ প্রস্তুত করাইতেন 

এবং স্বয়ং “দমবস্তুরি ভাগ' বলিয়া চতুর্থাংশ উধধ লয়! উহা বিনামূগ্যে বিতরণ 
করিঙেন। তাহারা রোগী দেখিয়া প্রথষে একটী প্রণামী এবং রোগীর 

আরোগ্যের পর একটা ব্রাঙ্মণোচিত এঁসধা', তৈজস ৭ দক্ষিণ! বিদায় 

পাইতেন। 'অন্বষ্ঠানা' চকিৎসিতং, এই চিকিতসানত্তি প্রাচীন খৈদাগণের, 

সম্বন্ধে খাটি না। এখনকাব কথা শ্বতন্্। 

বৈদ্যগণের অপাধারণ কেজস্থিতা এবং নাচকম্ধে ঘ্বণা। সমগ্র বঙগদেশ 

প্রসিদ্ধ । নীচ কম্মকর বৈদ্য অদ্যাপি দেখা যায় না। 

(৮) প্রতিগ্রহাধিকার | 

২০1২৫ বৎসর পুর্বে ও বৈগা অধ্যাপকগণ শ্রাঙ্ধাদিতে আমানত হঠতেন 

€ও পতগ্রহ রিল কে কে অদ্যাঁপ আনমন্িত' ততয়া থাকেন 

ও প্রতিগ্রহ করেন। অসংপ্র'তগ্রহ-জনিত পাপের ভয়ে বেদ্যগণ শেষে 

কেবল পান-স্থুপারি ৪ যল্তোপবীত গ্রহণ করিতেন, এখন 9 এী নয় বু 

স্বানেই বর্বঙান আছে । 

ভূমিদান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্টদান । ব্রাহ্মণ ভি আর কেহট ভূমি- রি 

করিতে অধিকারী নচছেন। পূর্বকালের বৈদা পর্ডিতগণকে প্রদ্ বু 



৬ বৈস্কপ্রবোধনী 

বরন্ধোত্বর ( ব্রঙ্গত্রা ) জমী এখনও বহু স্থলেহ বর্তমান আছে। তাত্রশাসনা. 

দিতেও এরূপ ভূমি দানের উল্লেখ দেখা যায়। 

(৯) কুলাচার ও লোকাচারের অনুবুন্তি। 

(ক) বনু বংশেই দশাহ জ্রননাশৌচ এবং কোন কোন বংশে দশাহ 

মরণাশোচও অদ্যাপি প্রচলিত আছে । 

(খ) দৈব ও পিক্সাকার্ষা সঙ্কপ্পের সময়ে “সেন শর্া” দাশ শর্মা? 

প্রভৃতি উল্লেখ এখনও কোন কোন বংশে বর্ধমান আছে । সেন-গুপ্াদি 

উপাধি অনভিজ্ঞতা বশে মল্পকাল গৃহীত হঠয়াছে, ইতা শাস্বিরুদ্ধ ও 

সকল কুলগ্রস্থ বিরুদ্ধ । 

(প) রাটীয় সমান্জের অনেক বৈদাই স্বয়ং শালগ্রাশিল| পুজা 

করিয়া থাকেন । কিন্ত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ বাতীত অন্তের এই অধিকার না । 

» এইরূপ ছূর্গাপৃঙ্জাা ও কালীপৃক্তা দদ্যাপি অনেক বৈদা স্বয়ং করিয়া 

থাকেন। বৈদ্যমছিলাদের পাক কর! অন্ুভোগও দেওয়া হয়| 

(ঘ) অগ্যাপি রাট়ীয় সমাজের মনেক পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণ ও বৈদা- 

দিগকে ভোজন ক্রাহয়। সমানভাবে ভোঙজ্ন-দক্ষিণা দেওয়া হয়। 

(৩) বৈদ্যদিগের মাধা অধিকাাশ “য্ভুরেবেদীয় কাধশাখাধ্যায়ী” 

বলিয়! ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করেন, কেহ কেহ “সামবেদান্তর্গত কৌথুমী- 
শাখাধ্যার়ী” এবং রূচিৎ কেহ “ঞখগ বেদীয় আশ্বলারনশাধাধ্যায়ী” বর্তমান 

আছেন। সামবেদী বৈদ্যের উদাহরণস্বরূপ নিরোলের স্বর চক্জনারায়ণ 

কবিরাজের বংশ, এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন কাবাতীথ ও বালীর, 

কিশোরীমোহন সেন শর্মার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

(চ) বৈদাগণ অঙ্গ্যাপি ব্রাঙ্মপাদি সর্ধবর্ণের রোগনিষিত্তকক প্রায় 

শ্চিত্বের ম্্ার্ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। 



দেশাস্তরে ব্রাঙ্গণত্ চ 

(ছ) বঙদেশের অনেক স্থলে বৈদা ও ব্রাঙ্মণগণের অগ্যাপি এক 

হকাও প্রচনিত আছে । অনেকস্থানে এক পংক্তিতে ভোজনও প্রচলিত। 

(১০) মগ্যাপি দেশান্তরে বৈষ্ভের মুখা ব্রাক্ষণত্ব। 

বজগদেশ 'ভিত্ন ভারতের অন্ত সকল দেশেই বৈদগণ ব্রাঙ্মণবর্ণন্তগত, 

পথক্ জাতি নহে। যথা-_ 

(ক) পশ্চিমে গল্পার গয়াণী ব্রাঙ্ষণ, মথুরার অমৃতসেনী চোবে ও 

মাথুর ব্রাহ্মণ, গুঞ্জর বৈহ্য. ব্রাহ্মণ _ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ । ইইার। “দেন শর্মা”, 

“গপ্ব শঙ্ষা”, '*দত্ব শর্্দা" প্রভৃতি উপাধিধারী এবং বঙ্গীয় বৈদাযগণের 

সহিত গোত্র, প্রবর ও বেদশাখায় সমান, অনেকেই আবার ধন্বক্তার- 

গোত্র সম্ভ,ত। ( ধন্বস্তরিরই অপর নাম আঅমুতাচার্ঘয) । এই সকল ব্রাহ্মণ 

তীথগুরু রূপে ব্রাহ্মণা্দি সকল বর্ণের পুজিত। 

(খ) মতারাষু দেশে *সেনাহ্বা” (সেলাতর ) ব্রাঙ্মগণগণ অনেকেই 

«বৈদা? উপাপিধারী, মতন্তাশী এবং বঙ্গদেশাগত বলিয়া গ্রসিদ্ধ। উহার 

ধ্স্তরি, শৈশ্বানর ও কৃষ্ণাতের গোত্র | উক্ত প্রথম ছুইটা গো বঙ্গের 

দৈ্গাগণের মধো দেখা যায়, অনা ব্রাঙ্গপণর মধো নাহ । 

(গ। মেদ্দনাপুরে ও উড়িষ্যায় দাশ, ধর কর প্রচঠাত উপাধিধারী 

অনেক ব্রাঙ্গণ আছেন, ঠাছাদেন গোত্র, গ্রবর ৭ বেদশাখা সেঠ সেই 

উপার্ধিবিশ? বৈদ্যদিগের সাংত সমান । উতৎকলের বাক্ধণগণর কুল 

গ্রন্থ মধ্যে নিয়লিখি 5 তালিকা! দেখা যায়, কিরশগ্মা শুরদ্বাঙ্গে ধরশশ্মা 

পরাশরঃ | মৌদ্গলো: দাশশন্মা ৮. গুপরশশ্ম। 5 কান্ঠপঃ ॥ দ্স্তরিঃ 

সেনশর্্দা অন্বষ্ঠব্রাঙ্মণা মে? বৈদাদিগের কুপজী গ্রন্থেও এ৮ সকল 

উপাধিধারীর এই সকল গোর স্থুপ্রাসন্ধ। 

(১১) বৈদ্ধের চাভুব্ণ্য সমাজ নেতৃত্ব । 

ইতিহাসে দেখা বার, প্রীহীর একাদশ শতার্বীতে বঙ্গাধিপতি বৈপ্তনৃপতি 



৮ বৈগ্প্রবোধনী 

মহারাজ বললাল সেন চাতুরব্যসমাজের কৌলীন্য-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 
মহারাজ আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণ সপ্তশতী ব্রাহ্ণগণের সহিত মিশ্রণ ও 

ক্রিয়াহীনতার ফলে আচারব্রষ্ট হইতেছেন দেখিয়া তিনি সদাচারীদিগকে 

কৌলীন্যমর্ধ্যাদা দান করেন। ব্রাঙ্গণেতর কোন রাজারই ব্রাহ্মণসমাজের উপর 

নেতৃত্ব কর! কখনই সম্ভবপর নছে। বল্লালসেন তাহার দানসাগর গ্রস্থে 

সেনবংশকে “শ্রুতিনিয়মগ্ডরু” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রুতি শবে অর্থ 

বেদ, শ্রুতিনিক়ম অর্থাৎ বেদবিহিত নিয়ম, তাহার গুরু ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর 

কে হইতে পারে? বল্লাল সেন যে বৈদ্ ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ 

আছে। তান আপনাকে বৈশ্বানর-গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 

বাঙ্গাল! দেশে বৈগ্ক ভিন্ন অন্ত কোন সমাজে বৈশ্বানর গোত্র দেখা যায় না। 

(১২) বিগ্যাবন্তায় বৈষ্ধের শীরষস্থানীয়তা । 

মহাভারত বলেন-__““দ্বিজেষু বৈস্যাঃ শ্রেয়াংস£”-_-অথাৎ দ্বিজগণের মধ্যে 
বৈস্তগণই শ্রেষ্ঠ । এ কথা এখনও জ্ঞানের হিসাবে সত্য। সেন্সাস্ রিপোর্ট 

দেখিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে । দৃষ্টান্তস্বরূপ ইং ১৯১১ সালের সেন্পাস্ 
রিপোর্ট হইতে উদ্ধত সংখ্যার অনুপাত দেখুন । 

শতকরা শিক্ষিতের সংখা। 
55555555855 

| বৈদ্ত | ব্রাহ্মণ । কায়স্থ 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 
১। অন্বন্ট শব্দের বুযুতপত্তি শু অর্থ। 

(ক) বুযতুপত্তি_ অ+ স্থা+ক ম্ অনষ্ঠ। পিতৃবাচক “অন্ব' শব্বের 

উত্তর স্থা' ধাতুতে “ক'গ্রতায় করিয়া পাণিনীয় “অন্ব-আহ্ব-গো-ভূমি-সব্যাপ- 

তি-আ-কুশে-কু-শঙ্ু-হঙ্ুমজি-পুজি-পরমে-বহি-দিবাগ্িভাঃ ১? এই 

্্রাহুসারে ভূমিষ্ট, অনুষ্ঠ ইত্যাদি শের হায় অন্ধ শের পর স্' স্থলে 

ষ, হয়। এইরূপে কদন্ত-হতান্ুসারে 'অনবষ্ঠঠ এই পদটী [সিদ্ধ হইয়াছে, 

নিপাতনে সিদ্ধ হয় নাই। 

অগ্থা (মাতা )+স্থ 1 ক-_£ইরূপে বুৎপত্তি কারলে “অধান্থ'_ এইরূপ 

পদ হইবে, “অন্থ্” এহরূপ পদ কখনও হইতে পারে না-এ কথ! সর্বদা 

স্বরণ রাখ। কর্তৃধ্য। অতএব কে কে১ যে অন্বষ্ঠ অর্থাৎ অস্বাকুলে বা 

হাড়কুলে স্থিত-_-এইবপ মনগড়। বাৎপ:ও করিয়াছেন, উহা নিতান্ত জ্রান্তি- 

সিকি | , 

(খ) অসর্থ-__“মন্থষ্া শট সংস্কত সাঁহত্যে ৩টা অর্থে প্রযুক্ত 

হ্যাছে থা 

(১) অস্থষঠ - অগ্থঠদেশ এবং তাদশবাসী। প্রমাণ 

“সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হুণাঃ শান্তাঃ শাকলবা'সনঃ। | 

মদ্রারাসান্তথাস্থ্ঠাঃ পারসীকা দস্থণ। | 
আসাং পিবস্তি সলিলং বসাস্ত সরিতাং সনা। 

সমীপতো| মহাভাগ হৃষ্টপু্জনাকুলাঃ ॥” 

( বিষ পুরাণ, ৩য় কাণ্ড, ২ অংশ ) 

(২) অস্ব্ঠশলোকসদাজের ব| রোগিগপের পিতৃত্বরূপ অর্থাৎ 



১৪ ' বৈগ্াপ্রবোধনী 

পূর্ব্বোক্ক “তাত-বৈস্ক””, “সর্বতাত" (১ম অধ্যায়, বৈচ্যশবের অর্থ দ্রষ্টব্য )। 

বৈয়াকরণকেশরী তানুদীক্ষিত অন্থ শবের অথ পিতা ঝা বেদ_-এইরূপ 

বলিয়াছেন । “মম্বা শব হইতে অন্বষ্ঠ পদ সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই । 

এই “অস্বষ্ঠ' শব্দটি পুর্বে ধবস্তরির উপাধিরূপে ব্যবহৃত হুইয়াছিল। 
ব্রক্মাওড পুরাণে উক্ত হইয়াছে -_- 

*পিতৃবৎ চেক্ষতে রুগ্নং.তেনাম্বষ্ঠঃ স কীর্তিতঃ 1” 

প্রকৃতি-বাদ অভিধানেও দেখা যায়__“অন্ব--পিতা+-ষ্ট [ স্থা থাকা + 

অ (ড)-_ক সংজ্ঞাণে] ধিনিরোগসময়ে পিতার স্তায় থাকেন।” 

এট অর্থ পরিয়। চিকিৎসক মাত্রকে *অঞ্ষ্ঠ' বলা যায়। 

(৩) অন্বষ্ঠ শবের ৩য় অর্থ-_অন্বষ্ঠ ₹ব্রাঙ্মণের বৈশাকন্টা-বিবাহ- 
জাত সন্তান। ইহারাও ব্রাহ্গণবর্ণীস্তরগত | প্রমাণ-_ 

“ত্রাক্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়।ম্ অন্বষ্ঠে! নাম জায়তে” (মঃ সং, ১০ম অং) 
[ কন্যাগ্রহণাদ্ উড়ায়ামিতি অধ্যাহার্যাম্ | বিশ্লাঘেষ বিধিঃ স্বৃতঃ-_ 

ইতি যাজ্ঞবক্যেন স্ছুটীকতত্বাৎ__মহ্টীক1। ] 

“বৈশায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হান্বষ্ঠ উচ্যতে। 
কৃষ্যাজীবো ভবেশ সোহশি ভখৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ1৮ (উশনাঃ) 

[ অর্থাৎ বিধিপৃ্ধবক ব্রাহ্মণ হঠতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন সম্তানকে অন্থ্ঠ 

বলে- তাহার জীবিকা কৃরষিকার্া প্রভৃতি] ইহারাই বোধ কম পশ্চিমের 

“ভূষিহার” ত্রাহ্মণ | 

ইহ রাও যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অনা বর্ণ নহেন, তাহার বছ প্রাণ আছে। 

দুই একটি বণা__ 

“বিপ্রব্দ বিপ্রবল্লান্থ ক্ষত্রবন়্াস্্ কত্রব | 

জাভঃ কণ্ীণি কুবর্বীত বৈশ্যবিষ্নান্থ বৈশ্যবশ ॥” 
(ব্যাসসংহ্ত! ) 



বৈস্ত অনবষ্ঠ জাতি নহেন ১১. 
[ অথাৎ “ব্রাহ্মণের বিবাহিতা সবর্ণা বাঁ জসবর্ণ। ( ছ্িঞ্বর্ণের ) সকল 

স্্রীতেই জাত সন্তানের ক্রিগাক্মের ব্যবস্থা ব্রাহ্ষণানুকপ হুইবে। 
ক্ষক্রিয়ের বিবাহিত ত্রর্ূপ সকল স্ত্রীতে জাত সন্তানের ক্রিয়া বর্ণ 
কত্রিয়ান্ুূপ হইবে” ইত্যাদি ] 

পঞ্চম বেদ মহাভারতেও ভগখান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন__ 

“ত্রিষু বণেষু পত্ীষু ত্রাঙ্মণাদ ব্রাঙ্মণো ভবে” 
( মহাভারত, অগুশাসন পর্ব, ৪৭ অ) 

অর্থাৎ “তিন বর্ণে” পত্রীতে ব্রাঙ্গণ হতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়।” উহা 
বুধিষ্টিরের প্রশ্নের উত্তরে তীশ্মমুথে পিদ্ধাস্ত বাকা । যন্ুসংাহতাতেও স্পট 

বলা ঠহয়াছে-- 

“সর্বববণেধু তুলাম্ত্র পত্তীক্ষতযোনিষু। 
মানুলোমোন সম্ভৃতা জাতা জ্বেয়াস্থ এব চে।” 

( মনসংহুতা ১ম অধ্যায়) 

অথাং 'মকল বর্ণের মধো হক্ষতযোন ও দ্বিজত্বদামানো তুপা। পত্ঠীতে 
অহলোম-বধাহজ সন্তান জা'তাতে পিতৃবর্ণ্ হইয়া থাকে।” 

[ অঞ্চচ শকের মার প্রকার অসদার্থ কেচ কেহ কল্পনা করেন। 
তাহারা অনুডা খৈশ্যক্া ৭ বৈদ্যপত্থীর গর্ভগাত বাঠিচারগ বর্ণলগ্কর 
সন্তানকে অন্বষ্জঠ সংন্তায় গগভাহত করেন। এইবপ কল্পনা নিতান্ত 
বদ্ধেষমূলক | নানারূপ জাল* ও নির্খুল বচন 'এবং 'মপ্যা কথ হৃষ্টি করিয়া 
বৈগ্তবিদ্বেষীরা এই অথ করেন। ইহা নিতান্ত হাস্যাম্পদ। ] 

২। তললহ্যেগঞ্প অন্ন জাতি লতেন্ন। 

বৈশ্ঞগণ বৈদ্ভ বলিয়াট প্রসিদ্ধ, 'অনবট' বাঁতয় নচে। যদি কোখাও 
পপ সি শত পাপা কা 

পপি 

* যথা বৃহ্পরাণের শেষের টা অধ্যায় জাল । উদ্ত গ্রন্থের আর্ত 
প্রচ্ত নিষয়লচী অধ্যায়ে উহাদের উল্লেখ নাই, উহাদের রচনাও আস্িপূর্ণ। ৃ 

পপ শি িসিপাশপিলিশিশিশিশী। 



১২ বৈস্তপ্রবৌধনী 

'অন্বষ্ঠ' নাম থাকেও তবে উহার অর্থ পিতৃসদূশ “তাতবৈস্ত” বা 
“সর্বতাত”। ধন্স্তরি এই হিসাবেই “অব” তাহা পৃর্কেহি বল! হুইয়াছে। 

আর যদি ইষ্টাপত্বি ( অর্থাৎ তর্কের খাতিরে স্বীকার ) করাও যায় যে 
বৈস্তগণ অন্বষ্ঠ জাতীয়, তাহ! হলেও বৈস্তগণ অন্তান্ত অনেক ব্রাহ্মণের তায় 
অসবর্ণাবিবাহুজাত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্তবর্ণ নহেন (অব শের ওয় অর্থ দেখ )। 
পুরাণাদিতে অসংখ্য প্রমাণ আছে যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অসবর্ণ। বিবা 
জাত। (শ্রীযুক্ত হরিপদ শান্্রী এম্-এ প্রণীত “ব্রাহ্মণ জাতির ইতিহাস” 
রষ্টবয। ) 

বদি কেহ বলেন, বৈগ্কুলগ্রস্থকার মচানহোপাধায় ভরতমন্লিক বৈদ্তগণকে 
অন্বষ্ঠ জাতি স্বাকার করিয়াছেন, তাহার উত্তরে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করা 
বায় যে ভরতমলিকের “তব প্রভা” যে বেতনভোগী ব্রাহ্মণের সম্পাদিত, তান 

“বেগ্ঘোৎপত্িকথনম্-নামক অধ্যায়ের আরস্তে অদ্ভুত, অসংলগ্ন ও 
অসম্ভব পাঠ যোজনা করিয়াছেন । যে কেহ প্রাচান হস্ত লিখিত পুঁধির 
সহিত মুদ্রত গ্রন্থ 'মলাইর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন । বস্তুতঃ 
তরতমল্িকের লেখ! “অন্থষ্ঠেমৃতাচার্ধ্য£_- ইত্যাদি পাঠ হইতেই এ অধ্যায় 
আরম্ত হইয়াছে, তৎপূর্ববর্তী সম্ত পাঠই জাল। [ অন্বচেযু- অহঠদেশে। 

স্থানে অন্বষ্ঠশব্দ জনপদ বাচী। ] 

দুর্জয়কুলপঞ্লী, সঞ্জয়কুলপন্ী, কণহানু প্রভৃতি কোন কুলগ্রস্থেই 
বৈভ্ভগণকে অন্বট জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এ স্তানে চ্থাও 

বক্তবা, কুলগ্রন্থে কোথাও ''সেন ১, “দাশগ্গ্ত” এব্প খণ্াস্থ পদবী 

দেখা যায় না। 



তৃতীয় অধ্যায়। 
বৈহ্যেক্র কগুব্য। 

বৈস্ক যখন সকল দিক্ দিয়াই ব্রাহ্মণ ভিম অন্ত বর্ণ নেন, তখন বৈদোর 

কর্তব্যনির্ণয় অতি সহজ । পুর্বে স্দাচার সম্বন্ধে যে সকল কথ! বল! 

হটয়াছে, তাহ! দেখিলে__উহা সহজেই নিশাত হইতে পারে। 

বৈস্ত-ত্রাহ্মণ ও যাজক ব্রাহ্গণগণের মধো সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি এবং 

বিজাতীয় শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির সহিত কয়েকটী অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। 

মুললমান রাজত্বের অত্যাচার ও অনাচার এজন বথে পরিমাণে 

পায়ী। এ্রীতিহাসিক কথার অবতারণা এই ক্ষুদ্র পুল্তিকায় স্থানাভাবে 

অসন্ভব। তবে ৩৪টী অনাচারের কথা এ স্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগা। 

আঙ্গাদের প্রথম কর্তবা__ 

১। আমন্নালাল বর্জন। 

১ক্ম আন্নাচ্গান্প- খু্ান্ত উপাধি বথা সেনগুপ, দাশগপ্ত,গ৫- 

গুপ্ব- প্রভৃতি । সকল বৈদ্যকুলগ্রন্থেই দেন, দাশ, খপ্ত, ধর, কর প্রস্কৃতি-_ 

বাঁজি-পুরুষগণের নাম আছে। 'সেনকুল। 'দাশকুল ৪ গেগ্ত'কুল 

সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণিত হইয়াছে । সেন বা দাশ কণনও গু% হইতে পারেন না 

--তবে সেনগুপু, দাশগুপ্ব কেমন করিয়! হয়! ইহাদের পূর্ধবপুরুষের! সেন, 

দাশ, প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ) “সেনগুপ্ত” 'গলাশগণ্ত' নামে নছে। 

ইহারা সকলে বন ব্রাঙ্গণ, তখন নাষাস্থে 'শশ্মা' ব্যবহার শান্ত 

সঙ্গত। যথা--সেনশশ্া, দাশশর্থা, গুধশর্খা, ধরশর্শা প্রভৃতি । সেনশর্শা। 

গুগ্তুশন্দা গ্রভৃতি উপাধ দেশান্তরস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে। দাশশর্খা, 

ধরশর্খা, প্রভৃতি উপাধি মেঙ্গিনীপুরের মৌদ্ুগল্যগোতর ব্রাঙ্গণ ও বঙ্গের 

* বৈদিক ব্রাহ্মণের মথ্যেও দেখা যায়। 



5৪ বৈগ্থ গ্রবোধনী 

বল্লাল গেন প্রস্ৃতি প্রাচীন বৈস্তগণ কেহ কেহ 'দেব' উপাধিষুক্ত সেন 

অথাৎ “সেনদেব” এইরূপ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। তাম্রশাসন, 

শিলালিপি প্রভৃতিতে সেনশর্্মা, গুপ্তশর্দ্মা প্রভৃতির উল্লেখ বত্মান। 

শান্ত বলেন__ 

“দেবঃ শশ্ম। চ বিপ্রস্থয বশ্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তৃ। 

গগু-দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ ॥৮ 

ত্রান্তিক্রমে বৈচ্চের উপারধবূপে *গুপ্ত নামের ব্যবহার কারিয়া বৈগ্ভ- 

ব্রাঙ্গণগণ সমাজে অবনত হহতেছেন এবং সমস্ত ধর্মকম্ম পণ্ড কারতেছেন। 

সঙ্গগ্র ভারতবর্ষে বৈশ্য অর্থাৎ “'বণিয়ারা”ই গুপ্ান্ত উপাধি লেখেন ও 

ধশ্মকার্ম্ধ ব্যবহার করেন, বৈগ্যগণ কি সে্ট বেণে হইতে চাছেন? 

ক্স জন্লাচাল্- ব্রাহ্মণের পঙ্ষে পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ-__ইহ। 

বিশেষ অন্ঠায়। স্মৃতি বলেন, "ন বদ্ধমেদঘা হানি”? অর্থাৎ অশৌচের দিন 

বাড়া্টতে নাই । যে ভ্রাস্তক্রমে গুপ্তান্ত উপাধি ব্যবহার আরম্ভ হয়ছে, 

সে ভ্রান্তিক্রমেই ১৫ দিন অশৌ5 হইয়াছে । কিন্তু এখনও কোন কোন 

বংশে দশীহ অশৌচ বর্তমান । 

যদ কেছ বলেন, আমাদের খংশে ১৫ দিন অশৌচই প্রচ'লত, তাহার 

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সম্ভবতঃ কয়েক পুরুষেই প্রাচীন রাজকার 

অত্যাচারে এঠ অনাচার প্রবেশ ক'রয়!ছে, পৃব্বে ইহা হিল ন;। নুসঈমান 

মাজে বঙ্গের শালক পাজা গংণশের বা আর কাহারও অভ্যাচারেঠ 

( চীনাগণের টীকিএ স্তায়) এই ক্দাচার বৈগ্ভগণের উপর বলক্রঙ্ষে 

আরোপিত হতয়াছে । যখন বৈদাগণ 'নঃসঙ্দেহ ব্রাহ্মণ) তখন এই 

অনাচার কেন রাঁক্ষত হইবে? 

শুন আমলাচা-্র-ষথাকালে উপনয়ন গ্রহণে ওদাসীন্ত । ইহা 

পুর্ববঙ্ধেই অধিক, এখন পশ্চিমবজেও কচিৎ দেখাহায়। “সাবিত্রী* বস্ত্র ও 
উপময়ন যে কি পরিমাণে চিত্গুদ্ি ও বুদ্ধিবৈশিষ্ট্য দ্বিয়া থাকে, ভাহ! 



নি চি 3 ব্ 

বিনি ভক্ষিপূর্বাক সাবিত্রীমন্ত্রের উপাসনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন। 

ছঃখের বিষয়, অপর ব্রাহ্মণের ন্তায় বৈদ্যব্রাঙ্মণের মধ্যেও সাবিত্রীমন্্ে 

প্রতি শ্রদ্ধা ও উহার উপাসনা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। 

২। ব্রাঙ্গাণোচ্চিত আলাল ও নিষ্ঠা । 

বথাকালে উপনয়ন ও ব্রাহ্মণোচিত আচারপালন না করিলে ব্রাহ্মণের 

পক্ষে যে উহিক ও পারলৌকিক কত ক্ষতি হয়, তাহার উরত্ত। করা 

বায় না। সামাজিক অবনতি সকলেহ বুঝতে পারেন। 

সকল বৈদ্য-ত্রাহ্গণের ধথাকাণে ব্রাঙ্মংণাচিত সংস্কার ও ধর্মনিষ্ঠা একাস্ত 

আবশ্তকক। একেবারেই সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান লা ভহঠে পারলেও অনাচার- 

বঞ্জন হইতে আত্মসংস্কার্ের আর্ত করা উ:চত। “'অকরণাম্ন্দকরণুং 

শ্রেয়: | বৈদাগণের উচ্চ মর্ধযাদা রক্ষা করত হইলে ইহ] একান্ত কর্তব্য। 

২৬, | ন্েদ ও অন্যান্য সহক্ঞুত শাত্রাধ্যযন্ন। 

এককালে বৈদ্য মাত্রেই “বিদ্বান ছিগেন। তথন তাহারা নিজ গৌরব 

ও অর্ধযাদা ভূলেন নাহ । অনন্ত সংস্কৃত শাঙ্গসমূত ভারতের নিপস্ব। সংস্কৃত 

ভাষা সকল ভাষার জননী । সই গাষার (কাষ-ব্যাকরণাদি অধিকাংশ 

বৈদ্যরচিত। সেই সকল কথা তুলিয়া বৈদোর আজ দুর্দিশা ঘটিয়াছে। 

সৌভাগ্াক্রমে আয়ুর্ষেদের এখন দিন দিন পুনরভুাদয় হঠতেছে। “এই 

পুণাতম বেদ ও অন্তানা সংস্কৃত শানু অপ্ায়ন ওদাসান্য আমাদের অবনতির 

প্রধান ছেতু। 

ভখগঙ্লাহভালল । 

উপসংহারে নিবেদন এই ষে বৈগ্ভগণ যে এ%-সম্প্রদার ত্রাঙ্মণ তির 

অন্ত বর্ণ নহেন, একথ| স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ, উনেশ বিস্তারত্ব, 

গোপীচন্ত্, পারীষোহন প্রভৃতি অনেকেই পূর্বে নিজ নিজ গ্রন্থে 

লিখিয়াছেন, কিন্তু গ্বজাতীয় আচার-সংস্কারের জন্য এপর্যন্ত সংঘশক্তি 



দ্বারা বিশেষ কোনও চেষ্টা হয় নাই। সেই চেষ্টা “বৈস্ত্রাঙ্গণ সমিতি” 
'দুঢ় সন্কল্প হইয়া এক্ষণে করিতেছেন। এজন্য ভবিষ্যৎ সঙ্টল্য সম্বন্ধে 

সকলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। 

ইহাও সকলের স্বরণ রাখা উচিত যে বৈস্কগণের “সেনশর্া”, 

প্দাশশম্মা/' প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাধিই তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে 

খুপ্তান্ত উপাধি ভবিষ্যতে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবে না। কারণ, 

গুধান্ত উপাধি বৈশ্তা বর্ণের, ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের মত বঙ্গদেশেও 

অনেক বৈশ্বর্ণ এক্ষণে উহা গ্রহণ করিতেছেন-_তীহাদ্দিগের উহা! ন্যাধ্য 

অধিকার 

ইতিমধো কলিকাভায় অনেক বৈগ্যগৃহে দশাহ অশোৌচে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 

বিদায় প্রত্ৃতি হইক়্াছে, কোথাও কোন বি্ব উপস্থিত হয় নাই । “সেন- 

শর্মা” প্রভৃতি উপাধিও এক্ষণে অনেক ম্বধশ্্মনিরত বৈদ্য লিখিতেছেন । 

ধাহা ম্যায়, ধন্ম ও সতা পথ তাহার জয় অবশ্স্তাবী। এস্থলে ইহাও 

বন্তব্য যে অনেক সত্যানষ্ট উদার-হৃদয় বরাঙ্গণ-পণ্ডিতও এই সৎকার্ষো 

সহবাস্কৃভৃতি প্রকাশ করিতেছেন। 

পল্লীগ্রামে ধর্মসঙ্গত সদাচার পালনে যদি কোথায়ও কোন 

বিদ্প উপস্থিত হয়, বৈদ্যাব্রাঙ্ষণ-সমিতির নিকট সময়ে সংবাদ 

জানাইলে--তাহার ত্বরিত প্রতিকার ( পুরোহিত প্রেরণাদি ) 

করা হইবে । এজন্যও সমিতি পূর্বব হইতেই প্রস্তত হইয়াছেন । 

শ্রদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকষ্জ বলিয়াছেন, “নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ 

দুর্গতিং তাত গচ্ছতি”__ অর্থাৎ “করিলে কল্যাপ-কার্য্য না হবে ছুর্গীতি।” 

একথা! সকলেরই স্বরণ রাখা উচিত। ভগবস্্বাক্য কখনই বিফল 

হইবে না। | 



গু রর 

| | 

শ্রীযুক্ত রায় বাহার কালাচরণ মেন 
| ধন্মভূষণ বি, এল প্রণীত। 

পাম সংঙ্গরণ | 

গ্রন্থক্ান্র করুক 

প্রকাশিত। 

(সি 

সন ১৩৩৩ সাল। 





রা ন্ 
শু হললা স্ভ্জ। | 

কী সপ 

ম্বেহ 

গ্ীমম্মহারীজাধিরাজ রাজনগরাধিপ রাজবন্পুভ সেন গুপ্ত 

অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, কিরীট কোন 

»* স্ব্গারোহণ প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পাদন করিয! 

» প্রভূত পণ্য কীর্ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 

তাহার পবিত্র নামে তদীয় অকিঞ্চন 

ৃ অতিবুদ্ধ প্রপৌজ্র কর্তৃক 

এই বৈদ্য পুষ্তিকা আন্তরিক 

শ্রদ্ধা ও তক্তির সহিত 

ং টু 

উত্সর্গাকৃত 

হইল [ 



১৬২ নং বনুবাজার স্াট কলিকাতা 

উ্নল্রান্ম প্রেস হইতে 

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত। 



ভূমিকা। 
আমাদের পূর্ববপুরুষগণ সহত্র সহশ্র বসর হইতে বে আচার অব" 

লন্বন করিয়। আদিয়াছেন তা ভ্রষ্টাচার নহে, ইহাই এই গ্রন্থের 

প্রতিপান্ধ বিষয়। আমাদের পিতৃ-পিভামহগণ কোন ত্রষ্ট পথ অবলঘ্বন 
করেন নাই এবং তাহাদের শ্বধম্ম ৪ইতে বিচ্যুতি ঘটে লাই। 

পুরুষ পরম্পরাগত পঞ্চ দশাহাশৌচ পরিত্যাগ করিয়। অশ্ুদ্ধ- 

অবস্থার একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিলে ক্রিয়! পণ্ড চয়। শ্রান্ধের যাহা 

উদ্দেশ্ঠা--পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব মোচন--তাহা! অশৌচকাল মধ্যে সম্পন্ন 

কারা দ্বারা সংসিদ্ধ হইতে পারে ন|। 

বৈদ্থগণ মধষ্ঠ; অন্বঠ ভিন্ন স্বতস্থ কোন বৈগ্চ জাতি নাই। খুময় 

কোষের টাকাকার প্রসিদ্ধ অন্বষ্ঠ পণ্ডিত ভরত মল্লিকও বৈছা এবং অগ্থষ্ঠ 

একার্থ বোধক বলিয়াছেন £-_অয্ং চিকিৎসারতিঃ বৈগ্থ ইতি খ্যাতঃ। 

বৈগ্চগণের জাতীয় বাবসায় যে চিকিৎসা, সে বিষয়ে কোন মত ভেদ 

নাই। আমরা ব্রাহ্মণ ভষ্টলে ক্ষতি তিন লাভ নাই। ব্রাঙ্গণগণের 

চিকিংস৷ বৃত্তি কোনও শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। চিকিৎসা ব্যবসার দ্বারা 

বাঙ্গণগণ তেয় ভয়! থাকেন, ইভা শান্্রকারগণের অভিপ্রায়) ভগবান্ 

মনু চিকিৎসক ত্রাহ্গণকে দেবল ব্রাহ্মণের এক পর্ধায়তুক্রু করিয়া তাচাকে 

শান্ধে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রাঙ্গণের পক্ষে চিকিৎসা 

বুঝি নিন্দনীয়, কিন্তু অদ্বষ্ঠের পক্ষে নতে ; কারণ তান্থা তাচাদিগের শান্তর 

নির্দিষ্ট বৃত্তি। আজিও শ্বধর্্ম নিষ্ঠ হিন্দু নরনাগী অস্থিমে সদ্গতি 
লাভের বাসনায় মৃত্যু সময় জাত-বৈগ্থের ওষধ সেবনের জন্ত কত আগ্রহ 

প্রকাশ করিয়া খাকেন। বৈগ্থগণ মনু কথিত দ্বিজাতি ও দ্বিজ ধর্থী 

কিন্ত তাহার! মুখা ব্রাঙ্গণ নহেন। অম্বষ্ঠ বৈদ্তগণ ব্রাহ্গণের ওর়পে 

পরিণীতা বৈশ্থা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, 'ইছাই চির প্রপিদ্ধি ও সর্ব শাস্ত্র 
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গ্রতিপাদিত সত্য। তাহাদের সংস্কার মাতৃবৎ অর্থাৎ বৈশ্টান্ুরূপ, ইং 

শান্ত ও লোকাচারানুমোদিত | আমাদের বর্তমান অবস্থায় অসন্ত 

হওয়ার কোন কারণ নাই। সমাজে আমাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ' 

সম্মান রহিয়াছে। শাস্ত্র সমাজে আমাদের স্থান ক্ষত্রিয়ের উপরে ; 

ব্রাহ্মণের নীচে নির্দেশ করিয়াছেন £-- 

ব্র। মুর্ধাবসিক্শ্চ বৈষ্ঠঃ ক্ষত্রবিশাবপি | 

অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথা পূর্বঞ্চ গৌরবম্। 
ব্রাহ্মণ, মুদ্ধীবসিক্তের পরেই বৈগ্, তারপর ক্ষত্রিয় এবং তারপর 

বৈশ্তের প্রাধান্। | 
পশ্চিম প্রদেশে যে সকল ব্রাঙ্ষণ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলগ্বন করিয়া 

বৈষ্ঠ-বাঙ্গণ ( চিকিৎসক ব্রাহ্মণ ) খাতি লাভ করিয়াছেন তীহাদের 

সহিত জ্ঞাতিত্ব সংস্তাপনের প্রচেষ্টা স্বৃদ্ধির পরিচায়ক নতে। বঙ্গদেশে 

বৈস্থগণের সমাজে যে স্থান আছে তাহা পরিতাগ করিয়া চিকিৎসক 

ত্রঙ্ষণের হেয় পদবী লাভ করা বাঞ্ছনীয় ও গৌরবের বিষয় নছে। 

্বধর্শে আস্াবান্ বৈস্থগণ পুরুষ পরম্পরাম্থগত পথকে পরিত্যাগ করিতে 

কখনও সাহসী হইতে পারেন না। 

যেনান্ত পিতরে। যাতা যেন যাতাঃ: পিভামহাঃ। 

তেন মায়াৎ সতাং মার তেন গচ্ছন্ ন রিষাতে 1 

যেখানে কোন প্রকার মতৈধের কারণ প্রদর্শিত হয় তথায় 

পিতৃ পিতামহের অন্থশীলিত পথই অবলম্বনীয়-_ইহাই ধম শাস্ত্রের 

মত। 

গৌহাটী, কামরূপ । 
জ্বীক্চালীলল্লপ স্মেন। 

৯ই ভাদ্র, ১৩৩৩ | 



শুদ্ধিপত্র। 
ৃষঠাস্ক পংক্তি অশ্তন্ধপাঠ 
১ ১৭ শিষাশ্ত্বারে| 
৩ ২৩ আল্মাছার। 

৫ ৪ শখ্ধ 

৬ ৩ অযুর্বেদং 

৬ ৩ পুঙ্গলম্ 

২৯ ১৯ যথারিতি 
৩১ ৭ ব্যাডিচার 
৩৫ ২ তাগাবা 

৩ ১৯ আত্রেয়োশ্চ 

৪৯ ২০ কুল্,ক 
৫১ ৮ ম্লোকে 

৫৪ ১২ কুর্নক 

৫৮ ৫ তিনিই 
৬১ ১৩ দয়ে। 

৩১ ১৪ মাতৃজাত্যে 
্ ১৬ বৈশা 
৬২ নও অন্থকুল 

১] ৩ মচষি 

৩ ১৭ ক্ষত্রিয়াহুত 
তর ১৮ শূত্রাহত 
৬৫ '১ আমার 

৭৬ ১৬ উদ্ধৃত 

এ ১৩ ত্রিরাত্র 
ণ১ ১৭ গুরুতর? 

শুদ্ধ 

শিষ্যাশ্তত্বারে| 

আত্মার 

শঙ 
আমুর্বেদং 

পুফলম্ 
যথারীতি 

বাডিচার 

তাহার! 

আত্রেরস্চ 

কুুক 
শ্লোকে 

কুঁলুক 

তিন 

দবয়ে 

মাতৃঙ্জাতেো 

ধৈশা 

অগ্রকল 

মি 

ক্ষত্রিয়ান্থৃত 

শান্ত 

আমর! 

উদ্ধৃত 
বরাত 

গুরুতয় | 





ট-বক্যয। 
কিছু দিন হইতে বৈদ্য সমাজে নামাস্তে শর্মা লেখার ও দশাহু আঅশৌচ 

গ্রহণ করার একট! আন্দোলন চলিতেছে । আমরা অনেকেই এই 

আন্দোলনে গা ভাসাইয়! দিয়াছি। রাঢ় দেশীয় বৈগ্থগণ চিরদিনই দ্বিজ 

ধর্মী ও উপবীত ধারী ছিলেন ) তাহাদের মধো অনেকের মন্ত্রশিষা ছি 

এবং সম্ভবত এখনও আছে। মহারাণী স্বর্ণমযী শ্রীধ্ডের বৈদ্য গোস্বামী 

মহাশয়দিগের মন্ত্রশষা। ছিলেন | বু সন্ত্রস্ত তরাঙ্গণবংশও বৈদা গোস্ামি- 

গণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছলেন। ভাজন্ঘাটের প্রখ্যাতনাদ! 

কৃষ্ণ কমল গোস্বামী মগাশয় ঢাকায় অনেক নব শাখের দাক্ষা্ডর ছিলেন। 

শ্রীরামপুর, ও- ইস্লামপুরের বৈদা ঠাকুব মহাশর়গণের ব্রাঙ্গণ শিষা 

দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সদাশিব কবিরাঞ্জের পৌন্র 

পুরোষত্রমের চারিজন ব্রাহ্মণ শিষোর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্ত 

চরিতামূতে লিখিত আছে, সেই পুরুষোত্তম কবিরাজের চারজন উত্তম 

ব্রাহ্মণ শিষা ছিলেন | শ্রীনুখ, মাধবাচার্ধা, পণ্ডিত যাদবাচার্যা ও দেবকী 

নন্দন দাস । শেষোক্ত ব্যক্তি গৌড় রাজ্যে অভাব প্রধান লোক বলিয়া 

প্রখ্যাত ছিরনি। ঈনিই শ্রীমদ বৈধণন বন্দনা গ্রগ্থের গ্রণেত1। (১) 
বি 

2 ) তিক প্রিয়তমা: শিরপচরারে। বানের: 

প্রীমূখো মাধবাচার্ষে! বাদবাচান্য-পণ্ডিতঃ ॥ 

গেববীনন্পনদাসঃ প্রথ্যাতে] গৌঁড়মগ্ুলে | 

ফেনৈব রচিত। পুল্তী প্রীনদ্বৈফষ বন্দ! ॥ 

চৈহন্য চঙ্জিতানু$ 
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মহাপ্রভুর পারিষদগণের মধো অনেক কৃতবিদ্য ও ভক্ত বৈদ্যসস্তান 

ছিলেন। চৈতন্ত চরিতামৃত প্রণেত! কুষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী, সংস্কৃত 

চৈতন্ত চরিত প্রণেতা মুরারি গুপ্ত, লোচন দাস, কবিকর্ণপুর শিবানন 

সেন, রঘু নাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই বৈদ্যসন্তান [ছিলেন। 
বৈদ্যগণ আযুর্ধেদ, কাব্য ব্যাকরণ, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি অধায়ন 

করিতেন। বেদাদি শাস্ত্রে অধ্যয়নেরও অধিকারী |ছলেন। 

তাহাদের মধ্যে কবিভূষণ, কবান্ত্, কবিরত্ব প্রভৃতি বছ উপাধিধারী 

পণ্ডিতছিলেন। ৬ বাঙ্ম চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবশীতে 

লিিয়াছেন, “কাচড়াপাড়! গ্রামে রাম চন্দ্র দাস একটা বৈদ্য বংশের আদ 

পুরুষ। তাহার এক মাত্র পুত্রের নাম রাম গোবিন্দ। রাম গোবিনের 

ছই পুঞ্র--বিপয় রাম ও [নাধরাম। বিজয় রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত 

ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাহার বলক্ষণ অধিকার ছিলপ। সেই জন্য তিনি 

বাচম্পতি উপাধি প্রাপ্ত তয়েন। তাহার একটা টোল ছিল। গথায় 

অনেক ছাত্র সংস্কৃত সাহিতা, ব্যাকরণ, কাবা, অলম্কার প্রভৃতি তাহার 

নিকট শিক্ষা করত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ গ্রণয়ন 

করেন, কিন্ত তা প্রকাশিত হয় নাই।” 

গ্রসন্ধ [ডঃ গুপ্র (৬দ্বারকানাথ গুপ্ত) মগ্াশয়ের পূর্ব 

পুরুষ' রাম রামদাম নামে একজন পওিত ছিলেন, তাহার উপা!ধ 

অঙাঙ্কারবাগাশ 'ছল। ঠিনি শোভা বাঞ্চারের মহারাজ নবকৃষের 

সভাপণ্ডিত ছিলেন। চক্রদন্ত প্রণেতা মহামছোপাধ্যার় চক্রপাশি দত, 

স্থপস্জ ব্যাকরণ প্রণেতা ম$ামছোপাধ্যায় পল্প নাভ দর, কাতজ্ঞ পরশ 

প্রণেতা মহামহোপাধ্য় শ্রপ'ত দক,প্রভৃতি বৈষ্থ পঞুভগণ মহামহোপাধায 

উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। মাধব কর, মেদ্িনী কর, ভারত নিশ্রুত ভরত 

মল্লিক গ্রভৃতি শত শত পণ্ডিত বৈদ্থ জাতির মধো বিচ্মান ছিলেন। 



৩ 
থ্ 

একালেও অশেষ শাস্ডদ্শী ৮দ্বারকানাখ সেন কবিরদ্ব ও বিজয় রদ দেন 
ভঁতি মগামোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল শান্তর 

মা মহ। পিতগণ কেহই কথনও লেন শর্মা! বা দাশ শশ্মা গ্রড়ৃতি উপাধি 
গ্রহণ করেন নাই এবং বধাবরই ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন। 

এক্ষণ আমাদিগকে দেখিতে হইবে (১) বৈস্ত কোন্ বর্ণ, ত্রাণ কি 
অন্থষ্ঠ, (২) নৈগ্কগণের কিরূপ আচার শান সঙ্গত এসং তাঙাদের স্থান 
সদাঞ্জের কোন্ স্তরে, (৩) বৈগ্যগণের দশাত অশোচ গ্রহণ করার 
অধিকার ও (8) শশ্মা উপাধি গ্রহণের অধিকার আছে ক না। 

(১) বৈগ্য কোন্ বর্ণ, ব্রাহ্মণ কি অথষ্ঠ। 

বঙ্গদেপের নৈগ্ঠ জাতি কখনও অন্বষ্ঠ ভিন ব্রাঙ্গণ বলিয়া পরিচক দেন 

নাই। বৈগ্যগণ ব্রাহ্মণের স্বজাতি হইলে ভরত মল্লিক্রে স্ঠার প্রগাঢ় 
পণ্ডিত ১৩৭৫ থুষ্টাঝে স্বরচিত ভটি কাব্যের টাকার প্রারস্তে এই ভাবে 
আত্মপরিচয় |দতেন না| 

নম্ব শঙ্বরমঘষ্ঠে! গৌরাঙ্গমল্কা স্মুঙ্জঃ | 
তট্টিটাকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্ ॥ 

গৌরাঙ্গ মল্লিকের পুল অঙ্ষঠ ভরত শঙ্কর দেবকে প্রণাম করিয়া মুগ্ 

বোধিনী নামক (মুগ্ধবোধ বাকরণচুদারিনা ) শুট্টিটাকা রচন! কারতে- 

ছেন। তিনি স্বরচিত চন্ত্রগ্রচা নামক কুলপাঞ্জকার় নৈগ্থগণকে পুনঃ 

পুনঃ 'ন্বষ্ঠ সংজ্ঞায় আধ্]াহ করিয়াছেন! ভরত মল্লিক শান জানতেন ন 

এবং ব্রাঙ্মণগণেব কুচকে পড়ন্ত আস্মাহাবা তইযরাছিলেন একথা কাহারও 

বলিবার উপায় নাই। ভরত মন্ত্িক অনেক মঠা কাণোর টাক! প্রণন 

করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 

প্রাচান বৈস্ত কুল্গরন্থাদিতে বৈগ্য অন্বষ্ঠ জাতি নলরা বর্ণিত আছে। 

কুলচক্জরিকায় বৈদ্ের উৎপরি বিষে এইরূপ দিথিত আছে এবং শঙ্থ 

কলস ক্রদেও ইহা উদ্ধত হইয়াছে। 



তত্র বৈশ্য স্থৃতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়! অমী। 

সর্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদ বেদাঙ্গ পারগাঃ। 

তেষাং মুখ্যোহ মুতাচাধ্যন্তস্তাবন্বাকুলেহিতৎ | 

অন্বষ্ঠ ইতাসাবুক্তস্ততে। জাতি গ্রবর্ততনাৎ ॥ 

পরে সর্ক্পি চান! বৈশ্যাব্রাহ্মণসস্ভবাঃ | 

কননীতো জনুলদ্ধা যজ্জাতা বেদসংস্থতৈ:| 

অধবষ্ঠ। স্তেন তে সর্বে দ্বিজা বৈচ্াঃ প্রবীর্তিতাঃ। 

অথ রুক্ প্রতিকারিত্বাত্তিষজস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥ 

বৈদ্য দিগের মধো প্রধান অমুভাচার্যা মাতামহকুলে অবস্থিতি 

করিতেন। এক্সন্য তিনি অন্থষ্ঠট বলিয়া কথিত হন এবং তাহ! হইতে 

অন্বঠ জাতির শ্ষ্টি হইয়াছে । অধষ্ঠদিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম হওয়ার 

পরে, বেদ বিহিত সংস্কার আদি দ্বার! পুনর্বার জন্ম হয় বলিয়া অন্বষ্ঠগণ 

দ্বিজ ও বৈদাশকে অভিহিত হইয়াছেন এবং রোগ প্রতিকার হেতু অন্ষ্ঠগণ 
ভিষক্ বলিয়া খ্যাত। 

অথান্বষ্টেমু সর্কেধু বিখাতা অভবন্নমী। 

সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দক্তোদেরঃ করোধরঃ ॥ 

রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুগুস্চন্ত্রশ্চ রক্ষিতঃ। 

এবাং বংশাঃ সমুংপন্ন। এততৎপদ্ধতয়োমতাঃ ॥ 

অন্ধ পদ্ধতযে। ইাপ্বং সন্তি বৈষ্ঞা ন তে শ্রতাঃ। 

ব্বঝশ্চৈন নামানো নানাগোত্রসমুদ্তবাঃ ॥ 

যথাষ্টৌ বিশ্রুতাঃ সেনাইতোবমপরেমতাঃ। 

ফস্ত যন্ত্র মুনেধো যঃ সন্ত/নঃ সমবিশ্রুতঃ ॥ 

তস্ভদেশাত্রাদিনা বৈশ্যঃ শেত্ানন্ধ স্বকর্দণা । 

বৈগ্থ কুলচজ্জিকা, শবকল্টক্রম, জাতিতত্বনিবেক। 



ব্দো। ৫ 

কুলাচাধ্যগণ কেহই স্বকী্ন স্বাধীন মতের উপর গ্রন্থ প্রতিঠিত কয়েন 

নাই। সকলেই পূর্ব পূর্ব কুলাচার্ধাগণের উদ্জির উপর নির্ভর করিয়া 

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব কুলাচাধা গণের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য 

রক্ষ/! করাই তাহাদের ধর্ম ছিল। মহায্মা কনিকঠহারের উক্তি 

পর্ধযালোচন। করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় (১) 

স্বন্দপুরাণের জাতিতত্ব বিবেক ধৃত বচনে এইরূপ 'আছে-- 

বৈস্স্ততোয়ং জননীকুলেচ, স্থাতা ততোইমট ইতি গ্রসিদ্ধ; 

বেদাৎ জাতোহি বৈগ্ঃ স্যাদমছ্টে! বঙ্গ পুলক: । 

জাতিতত্ব (বিবেক, ধশ্ম প্রচার, শক কলম পুত শঙ্খ চন। এ 

ব্রাহ্মণের অন্বষ্ঠ নম! পুল্রহ বেদ হতে জাত অথাৎ ব্দাধায়ন 

করিয়া সম্যক জ্ঞান লাভ রূপ জন্ম গ্রহণ কর! অথে খৈগ্থ বলিয়া 

অভিহিত হইয়া থাকে। বৈগ্ঠ প্রবোধনীকার *বেদাৎ জাতোছি বৈগ্থঃ 

হ্যাং” এই পধান্ত উদ্ধত করিয়া থামিয়াছেন, বাকি অংশ উদ্ধত 

করিতে কেন খিরত €হয়াছেন তাঠা আুর্ধাগণ বিবেচনা! করিবেল। 

বৈগ্থ, অন্বঠঠ যে এক জাতি নহে হাহা প্রতিপন্ন করতে গিয়া *অন্বষ্ঠো 

দ্ধ পুত্রকঃশ অংশ বাদ দিয়াছেন ।-ষে অধ্ষ্ট ব্রা পুনুক (বাঙ্গাণের 

(১) 1বপাাত| সর্ন দেশেসু মতকুতা বুলপঞিকা। 

বন্দে তং পুণাকপ্াণ! মাহুলং করিকঙ্কণং 

পূর্ব পূর্বব-কুল প্রগ্থান সমীক্ষা চ বিচানা 01 

যদনুকুং আাহ়ালন সাগৃহা 5 তলা) 

কবিনা কণ্ঠহ[রেণ মাতুলোদিত বন না। 

পঞ্চনপ্ত তপে। শাকে ক্রিয়তে কুলপঠিকা 

রমকান্ত দাস কৃত ধৈষাকুল পণিক। কবি কঠঠহার (১৫৭৫ শকানদে প্রপত) 

ক্তরত মগ্তিক ইছার ২২ বৎসর পরে ১৫৯৭ শকাে চন্্ প্রস্কা প্রণরন করেন | 



৬. বৈদা। 
পু) সেই যে বৈষ্ভ তাহা এখানে বলা হইতেছে। বৃহন্র্ম পুরাণে উত্তর 
খণ্ডে ৯ম; আছে। 

অধুর্বেদং দদৌ তশ্ে বৈগ্ নাম চ পুষ্কলম্। 

তেনাসৌ পাপ শৃন্তে। ২ভূৎ অন্স্ঠ খ্যাতি সংযুক্তঃ ॥ 

ভরত মল্লিক চন্্র প্রভা! নামক কুল পঞ্জিকা গ্রস্থে নিয়লিখিত অগ্নিবেশ 

বচন উদ্ধ ত করিয়াছেন। এই অগ্মবেশ অত্রি মানর শিষ্য ছিলেন। 

( আত্রেয়স্ত মুনেঃ শিষ্য অগ্নিবেশাদয়োইভবন্- শব করত ) 

এবং সর্ষেপি ক্রান্বন্টী বৈশ্ঠ। ব্রাহ্মণ সম্ভব]; | 

জনলীতে| অনু লব্ধা যঙগ জাতা বেদ সংঙ্কতৈঃ ॥ 

অন্বষ্ট] স্তেন তে সব্যে ছিঙ্জা বৈগ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ। 

ভট্ট টাক! প্রারস্তে ভরত মল্লিক নিজেকে অন্থষ্ঠ বলিয়া সমাপ্রিতে এট 

ভাবে বিশদ রূপে পারচয় দিয়াছেন-_ 

কুলবিতরপাবগ্াবৈভ-্র লব ্টগোরষ্ঠীবরহরিহরধান খ্যাতবংশান্ুধীন্দোঃ। 

ভূবনবিদিতকার্তিং: সেনগৌরাঙ্গতো। যোহজনি স ভরতসেনে ভটি- 

টাকাঞ্চকার ॥ ইতি তদ্হেক্যে হারহরধানবংশ সম্ভব গৌরাঙ্গ মল্লিকাতুজ 

শ্রীভরতসেনকৃতায়াং মুগ্ধবো ধিন্ঠাং ভটরিটাকায়াং পুর প্রবেশে নাম দ্বাবিংশতি- 

তমঃ সর্গঃ। 

ভরত, দেন উপাধি ধারী স্ বৈদ্ক বংশোদ্ব অন্থষ্ঠ বলিয়া! আত্ম পরিচয় 
দিয়াছেন। এই টীক। এখন হইতে ২৫* শত বংসর পূর্বে রচিত 

হইয়াছিল। 

শককম্দ্রম অভিধানে অন্থুষ্ঠ শকের এই রূপ ব্যাথা আছে। 

;.. দেশ বিশেষঃ।  বিগ্রাদ্ধৈত্তায়াসুৎপরঃ | ইতি মেদিনী॥ অআয়ং 

্ চিকিৎসাবৃত্বিঃ বৈস্ত ইতি খ্যাতঃ। ইত্/মরটীকাক্জাং ভর়তঃ। অবর.. 



বৈহ্বা। খ 

কোষের টাকায় তরত মল্লিক অন্বষ্ঠই বৈদ্থ বলিয়! ব্যাখা! করিয়াছেন। 
তাঙ্মণ হইতে বৈশ্ব কন্তাতে উৎপন্ন অন্থষ্ঠট। এই কথা মেদিনী অভিধানে 

আছে। চিকিৎসা বুত্তি দ্বার। অন্বষ্ঠ, বৈদ্য বলিয়! খ্যাত হইয়াছেন। 

বৈগ্ক শের অর্থ শবকল্পদ্রমে এইরূপে লিখিত আছে-_- 

আযুর্বেদবেত। । স চাথঘষ্ জাতিশ্চিকিৎসাবৃত্তিশ্চ। 

বৈগ্ভ অর্থ আফুর্বেদধেত্!, ইতযমর ভরতৌ। অথষ্ঠ জাতি ও তাহার 

বৃন্তি চিকিৎলা । এই বচন জাতিতত্ব বিবেক, জাতি মিত্র প্রভাত বহ পুস্তকে 

ধৃত ছইয়াছে। 

বেদেভাশ্চ সমুৎপর্পস্ততে। বৈগ্থ ইতি স্বত:। 

ভিষতাত্বাকুলে জাত স্তত্মাদঘ্ব্ঠ উচ্যতে ॥ বক্ষপুয়াণ। 

বেদ অধায়ন করিয়া জ্ঞান লাভ রূপ জম্ম গ্রহণ করা ছ্েতু (বেদং বেত্তি) 

এই অর্থে বৈগ্ঘ আর অস্বাকুলে অবস্থিত অর্থে অন্যঠ কহে। মনু প্রভৃতি 

প্রাটীন ধর্ম শান্ত্র গ্রণেতৃগণ অধ্বষ্ঠ বৈছ্া জাতি বলিয়! উল্লেখ করেন নাই। 

(১) কিন্তু তাগারা অস্বষ্ঠের চিকিৎসা বুত্তি নির্দেশ করিয়াছেন; কালক্রমে 

পা শপ পাপী পেপে পাপী পপির াপিপাা পপা 

(১) সঙ্ঠাবটে মনা গ্রন্থে অন্ব্ঠ ও বৈদোর অতেগ বিপোধিত হয় লাই। কিন্ত 

হবে কি প্রকারে? তখম ত বৈদা শব্দটার বহুল প্রচার বশতঃটহ! জাতি যাক 

হইয়া বার নাত? কিন্ত মু ত আমাদিগকে চিকিৎসক বলিতে বিশ্ত হয়েন 

নাই। তবে এইমাত্র বুঝিতে হইবে শঙ্খ সহিত, বৃদ্ধ ২ গলপুরাপ গাণীত 

হইবার পূর্বেই যে অন্ব্ঠ জ'মরা বৈদা নামে পরিচিত হগাছিলাম তাছাতে ফোন 

সন্দেঃই নাই । এই সকল গ্রন্থ দুই এক হাজার বংসরের পূর্ধবী ভিন্ন পয়বর্থী নে ৮ 

হুতরাং আমর! লাচ'য়ে পড়ি! অস্বষ্ট নাম লরাছি, ইছা জাতি বিচার প্রণেতা! গুস্ঠৃতি 

মুখর ছোকর| থলের মুগরব তির ঞ্ার কি হইতে পারে 

€জাতিতত্ব বারিধি উসেশচন্র গুপ্ব প্রণীত ) 
১৬৯ সালের ১ম বস্বরণ। 



৮ বৈদ্যে। 

বৃত্তি জাতি হইয়া পড়িয়াছে ইহা ধর্ণশান্ত্র আলোচন| করিলে স্পট 
বুঝ। যার়। 

ভগবান্ মন বলিয়াছেন-_ 

হৃতানামশ্বসারথ্য মন্বষ্ঠানাং চিকিৎপিতং | 

বৈদেহকানাং স্ত্রীকাধ্যং মাগধানাং বনিক্ পথঃ॥ 

মন্থু ১০ অঃ ৪৭। 

সতদিগের অশ্ব সারখা অহ্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা নৈদেহদিগের অস্তঃপুর 
রক্ষা, মাগধদিগের বাণি্ঞা বৃত্তি। 

উশন| বলিয়াছেন__ 

বৈশ্ঠায়াং বিধিন বিপ্রাজ্জাতোহঘবষ্ঠ উচ্যতে। 

কষা! জীবোভবেত্তস্ত তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ | 

ধবজ্রিনীজীবিকা চৈৰ চিকিৎদাশাস্ত্র্জীবকঃ | 

ধর্ম প্রচার, জাতিতত্ব বিবেক, জাতি মিত্র ও অনষ্ঠ দীপিকা ধৃত। 

্রাঙ্গণের বৈধ বিবাহিত! নৈগ্থা পত্ধীতে জাত সন্তানের নাম অনষ্ঠ, 
ক্ষষি, আগ্নের, সেনাপতা ও চিকিৎদা তাহাদের বৃত্ধি। 

কাহারও মতে বৈগ্তগণ উশনা কথিত অস্বষ্ঠ নছে কারণ তাহাদের 

কবি, আগ্নেয় ও সেনাপত্য বৃত্তি নাই। কোন জাতির যে কয়টাবৃত্তি 
শাস্ত্রে নির্দি্ই থাকে, তাহার সব গুলিই যে প্রচলিত থাকিতে হইবে, ইহার 

ফোন অর্থ নাই। আর কোন কালেও ষে বৈগ্ঞগণের দেশ ভেদে এই 

সকল বৃত্তি ছিল ন! তাহার কোনও গ্রম।ণ নাই। 
বৈশ্তায়াং ব্রাঙ্গণাজ্জাতোহৃগবষ্ঠো, মুনি সত্দ। 

্রাঙ্গণান।ং চিকিংসার্থে নির্দিষ্ট মুনিপুজবৈঃ ॥ 

পরাশর সংধৃত ও জাতি মালাধত পরগুরাষ সং। 



এৈদা। ৯ 
ব্রাঙ্গণ কর্তৃক বৈশ্ত কণ্তাতে জাত সম্তানেয় নাম অধ্ষ্ঠ। ছে যুনি 

সত্বম, মুনি শ্রে্ঠগণ কর্তৃক অধষ্ঠ, ত্রাঙ্গণর্দগের চিকিংস! কার্যো মিধুক্ত 

হইয়াছেন। | 

এখ।নেও বৈদ্ক শব্ধ ধরেন নাই। সম্ভবত তখনও বৈগ্য শষ জাতি 

বাচক রূপে ব্যবহৃত হয় নাই। 

মত্ত পুরাণে চিকিৎসকই যে বৈগ্থ তাহ লিখিত আছে। 

চিকিৎসাং কুরুতে যন্ত স চিকিংসক উচাতে। 

সতাধন্দপরে! য্চ বৈগ্ঠ ঈদৃক্ প্রশন্ততে ॥ 
লা 

অমর কোষে বৈগ্ভ ও চিকিৎসক ষে একার্থ বাচক তাহা স্পষ্ট বর্ণিত 

'্সআছে। 

রোগগার্য্যগদস্কারে! ভিষক্নৈষ্থো চিকিৎসকে | 

রোগঠারী, অগদগ্কার, ভিষক ও বৈগ্ভ এই চারিটী চিকিৎষকার্থ 

বাচী। 

উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ব তাহার জাতিতত বারিধিতে বৈগ্ঠগণ যে অক্ধষ্ঠ 

জাতি তাতাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । অন্বটগণ বৈশ্বাজাত হইলেও 

তাহারা আচারাদিতে ব্রাহ্মণ সদৃশ ঠাই তাঠার গ্রতিপাছ্ বিষয় 

ছিল। কিন্তু বৈগ্য গ্রবোধনীর মতে "বঙ্গীয় বৈগ্যগণ মূল ত্রাঙ্মণ ভির অন্ত 
কোন বর্ণ নে? বৈগ অস্থঠ জাতি হওয়া অসন্ভন। অন্বষ্ঠ নামক একটা 

দেশ ছিল, তদ্দেশবাসী ব্রাদ্ষণগণকে পুরে অথথষ্ঠ ব্রাঙ্গগণ বলিত তজ্জন্ত 

কুলজী গ্রন্থে কচিৎ বৈগ্ের জন্বষ্ঠ নাম দেখিতে পাও] ঘায়। বৈগ্ঠগণ 

বৈস্তা গর্ভ সমুদ্কৃত নহে তাহার! খাটি ব্রাহ্মণ । ইহাই এখন বৈস্ত প্রবোধনীর 

প্রতিপাণ্ত বিষয়। 



৯০ । বৈদা। ৮৪৫ 

উপসংহারে ৩৮ পৃষ্ঠায় বৈগ্ঠ প্রবোধনীর নিবেদন এই যে *বৈদ্থাগণ যে 

এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ট বর্ণ নহেন, একথা শ্বর্গীয় মহর্ষি কল্প গঙ্গাধর 

কবিরাজ, পণ্তিতবর উমেশ চন্দ্র বিছ্/রত্ব, পারী মোহন, গোপীচন্ত্র প্রভৃতি 

অনেকেই পূর্বে নিজ নিজ গ্রস্থে লিখিয়াছেন*। 

উমেশ বিষ্তারত্ব ও গোপীচন্দ্র বৈদ্য জাতিকে মূল ব্রাঙ্গণ ও তাহার! 

বৈশ্া গর্ভ সম্ভুত অধবষ্ঠ বর্ণ নঠেন, এরূপ কথা কথনও বলেন নাই । উমেশ 

বিদ্ভারত্ব তাহার জাতি তত্ব বারিধিতে বৈচ্গণ জারজ নহেন এই অধ্যায়ের 

প্রারস্তে লিখিয়াছেন__ 

ক্রাঙ্ষণ বৈশ্য কনা! বিবাহ করাতে তাহাতে অন্বষ্ঠ ত্রাহ্মণগণ উৎপক্ই 

হষ্টয়াছেন। উহ] একটা স্বীরুত সতা এবং অন্বষ্ঠ ও বৈগ্যগণ যে একট বন্ক 

তাও একটা সর্ববাদি পরিজ্ঞাত সতা, সুতরাং উক্ত কারণে বৈধ বিবাহ 

প্রভব অধষ্ঠগণের জারজত্বাপবাদ কিছুতেই সমূলক হইতে পারে না।” 

জাতি তববারিধি ১০১৮ সনের ২য় সং পৃ ২১১। 

২২৫ পৃষ্টায় পিখিয়াছেন “বৈগ্া শব মন্বাদ সংহিতা মতে 

কোন জাতি বাচক শব্দ নে উহার অর্থ চিকিৎসক। মন্বার্দ অন্বষ্ঠকে 

ব্রাঙ্মণনৈশ্। গ্রভব একটা জাতি বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন। 

গোপী চন্দ্র সেন গুপু কবিরাজ বিগত ১৩১২ সালে বৈগ্য পুরাবৃন্ধে 

ব্রা্মণাংশ পুব্ব ধণ্ডে প্রমাণ করিয়াছেন যে বৈহ্ঠ! গর্ভ সত অনথষ্ঠ জাতি 

ও বঙ্গীয় বৈচ্য গতি অভিন্ন । তিনি লিপিয়াছেন_- 

শঅতি প্রাচীন কাল হইতে আর্ধাগণ অন্ব্টকেই যে কখন বৈগ্ঠ কখন 

অন্থষ্ঠ বলতেন, আধ্য শাস্ত্রের আলোচন। স্বাবা সেই ঈতিাস পরিবাক্ত 

হটতেছে।” সবর্ণ। জাত পুত্র হইতে নসবর্ণ। জান্ত পুত্র কিছুতেই চীন 

হইবে ন, ইহাই তাহার প্রতিপাগ্ধ বিষয় ছিল। 



বৈদো। ১১ 

রাজনগরাধপ মহারাঞ্জ রাজবন্লভ অষ্টাদশ শতাজীতে বঙ্গীয় বৈস্ত সমাজে 

উপনয়ন প্রথাব পুনঃ প্রবর্তন কবেন। এই উদ্দেশ সাধন জন্ত তিন কাশী 

কাঞ্চী, দ্রাবিড় মহারাষ্ট্র উড়ষ্যা, কানযকুজ, মিথিলা, বীরভূম, সেনভূম, বাকলা' 

নবধীপ, ধান্ুকা প্রভৃতি স্থানের রাজনগরে »মবেত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিভগণের 

থে ব্যংস্থাপত্র সংগ্রহ করেন, তাহাতে বলীয় বৈগ্গণ বৈশ্তাগর্ভজাত অব 

এবং উপনীত অন্থষ্ঠ ও তাচার সন্তান সম্ভতিগণ নৈশ্রের হ্যায় পঞ্চদশ দিন 

অশোৌচ গ্রন্ণ কারবেন এইপ্রকার নির্দি্ হয়। উক্ত বাবস্থা! পত্র ও. 

অনুবাদ পরিশিষ্টে দেওয়া! হইল। ব্রাঙ্গণগণ ঈর্ষযাপরহন্ত্র চর এটরূপ বাবস্থা, 

দিয়াছেন তাহ অনুমান করিবার কোন করণ নাই । মঠারাজার.সময় 

রাজনগরে তাহার আশ্রিত শান্তজব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের ভাব ছল না, 

্াহার অর্থের৪ কোন অসন্ভাব ছিল না। তাষ্াকে সমগ্র ভারতের 

প্ডতগণ গ্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন ইহ কল্পনাতীত । এ সময় পঞ্চকোট 

ও রাট়ীয় সমাঞ্জের সমস্ত বৈদ্য সন্তান নিম্মমিতরূপে উপনীত গ্রহণ, 

করিতেন এবং মহারাজ! রাজবল্লভের শ্রীথণ্ডের সমাজের সচিত বিশেষ, 

ংশ্রব ছিল। ভিনি বদ্ধমান জিলায় শ্রীথ্ড গ্রামে ভূতনাথ দেবের যে; 

মন্দির গ্রতিষ্ঠ। ক'রয়াছিলেন সেই মলির সংলগ্ন প্রস্তর ফলকে এইকরপ, 

লিখিত আছে। 

প্র।সাদং সমকারয়ং নবমমুং প্াতুষ্টনাথত্তইন * 

যোহপ্রিষ্টামমহাধবরাদি মদ যো বাজপেয়ী ক্ষিতৌ॥ 

দাত! শ্্রযুকু রাজণল্ল ভনপচ্েইঘষ্ঠাবনিন্দার্ন্যমা 

শাকে ৬ মহীধ রাগ র্জনীনাণে5 মাদে দাত | 

ফিনি অগ্লিষ্টাম পুুড়তি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন, ধিনি জগতে, 

বাঙপেরী বলিয়া খাতিলাভ করিয়াছেন, অধষ্ঠ কুল পল্ের বিকাশক- 
" 



১২ বৈদ্যৈ। 

'সেই নৃপতি রাঞবল্লভ ১৬৭৬ (১৭৫৪ থুঃ) শাকের মাঘ মাসে শুকুপক্ষে 

সোমবার ভূত নাথ দেবের এই রমণীয় প্রাসাদ নির্াণ করিয়া! দিয়াছেন। 

/ শ্রীযুক্ত রদিক লাল গুপ্রের মহারাজা রাঙ্রবর্্ুড় সেন) রী সময় রাঢ় ও 

বঙ্দেশে শান্্রজ্ঞ বৈদ। পাগুতের অসপ্তাব ছিল না। তীহার! সকলেই তত 

রড় হস্তী মূর্খ ছিলেন যে নিঙ্গেরা কোন্ জাতি ও তাহাদের অশৌচ কত দিন, 

তাহা নিতেন ন1--এইরূপ অনুমান কর! উষ্ণ মন্তিষ্বের প্রলাপ বই আর 

(ক বলিব? ইহার ব্কাল পরে ১২৮৪ স্নে কলিকাতা ভবানীপুরে যে 

অন্বষ্ঠ সাম্মলনী সভা স্থাপিত হয়, এ সভা হইতে প্রকাশিত অথষ্ঠ দীপিক! 

গ্রন্থে বৈদাগণ অধ্বষ্ট এবং তাহাদের অশোচ পঞ্চদশ দিন ব্যাপা, ইহ] স্পষ্ট 

লিখিত আছে। সভ! হইতে অনেকানেক পাগুতের ব্যবগ্থ সংগৃাত 

হইয়াছিল। এ সভার সভাগণ মধো অনেক গণ্য মান্ত শাস্্রন্ত অদাধারণ 

ধীশক্তি সম্পন্ন পগুত [ছলেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ যামণী ভূধণ রায় কাঁবরত্ব 

এম এ এম বি মহাশয়ের পিত। পঞ্চানন রায়) ৬ গোরী নাথ দেন, মহা- 

মছোপাধ্যায় দ্ব!রকানাথ দেন প্রভৃতি খ্যাত নাম। স্বধম্মনিষ্ট পাঁগুত সকল 

এই মডার সভা |ছলেন। তাহার সকলেই মহারাজ। রাজধল্লভের হ্যায় শ্রমে 

পতিত ইইয়াছিলেন ইহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে! আমাদের পূর্ব 

'পুরুষগণ অধ্থষ্ঠ ধলয়াই "মানস পরিচয় |দয়া গিয়াছেন এবং আমরাও এতকাল 

দি ধন্দী অন্বষ্ঠ বলিয়াই পারচয় দয়া আসিতেছি। এখন বৈদ্য গ্রবোধনীর 

মতে কতকগুলি নূহন প্রমাণ আর্বস্কৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে এবং 

তাহাতেই &াজ|র হাজার বখসর পরে আমাদের [পতি পুরুষগণের ভুল ধর! 

'পড়িয়াছে! আমরা এতকাল ধে সকল ক্রিয়াকাও করিয়া আদিতেছিলাম 

তাহ! সমন্ই পণ্ড হইয়াছে এবং অবৈধরূপে শ্রান্ধাদি ক্রিয। সম্পন্ন করায় 

পুর্ব পুরুষগণের এখনও গ্রেতত্ব মোচন হু নাই | যাহা হউক এখন নৃতন 

ব্আাবিৃত তথ্য নকলের আলোচন! কর যাউক। 



বৈদা। ১৩ 

(১) “ন্বিজেযু বৈদাাঃ শ্রেয়াংসঃ।* মহাভারত উদ্যোগ পর্যা ৬ঠ অঃ 

বৈদা প্রবোধনীর অনুবাদ শদ্বিজদিগের মধো বৈদাগণ্ট শ্রেষ্ঠ।” প্রকৃত, 

পক্ষে এখানে বৈদা শক জাতি বাচক নহ্কে। এখানে শ্লোকাংশ মাত্র 

উদ্ধৃত করা হইয়াছে । সম্পূর্ণ সদর্ড ফুট নোটে দেওয়া চ্টল। (১), 

উদ্দো!গপর্ষের প্রারভ্তে কৌরবদ্দিগের নিকট সন্ধার গ্রান্তাব করিয়া 

একজন দূত পাঠান হয়। ম্াভারতে এই রূপ গুসঙ্গ আছে-_ | 

*অনস্তর পাঞ্চালরাজ রাজা যুধিষ্টেরের মতামুসারে প্রজ্ঞাশালী বয়ো বুদ্ধ 

স্বীয় পুরোঞিকে কৌরব গণের নিকট প্রেরণ করিলেন। (২) রাজা 

দ্রুপদ নিজ পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,শসব্বতৃতের মধো গাণি- 

গণ, গ্রাণিগের মধো বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমানের মধো মনুষ্য, মঘ্ুযোর মধ্যে 

ব্রাহ্মণ, ব্রাঙ্গণেব মধো বিদা!বান্, বিদ্যাবানের মধো দিদ্ধান্তজ্ঞ, 

সিদ্ধান্তের মধ্যে যাহারা জ্ঞানানুবূপ কর্্মকারী ও ক্ষ্কারীর মধোো ব্রঙ্গ- 

বেস্তাই শ্রেষ্ঠ । আপন কত বিদা ব্যক্তির মধে। প্রধান, অতি বিশিষ্ট 

বংশোৎপন্ন, পরিণ হ বয়স্ক, বেদ শান্ত্ে পারদর্শী এবং শুক্র ও অঙ্গিরার 

সায় ধীশক্কি সম্পন্ন ; অতএব আপনাকে কৌরবগণের কোন পরিচয় 

দিতে হইবে ন) আপন সবিশেষ বিলক্ষণ অবগত আছেন |” এখানে নৈদ্য 

জাতির কথা কোথ! হইতে আসিল? দ্রুপদ নিজ পুরোঠিতের দৌতা কাধো' 

পারদর্শিতা প্রদর্শন করার অভিপ্রায় উত্তরোত্বর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন' 

(১) ফ্রুপদ উবাচ। ভূতানাং প্রাণিন: শ্রেষ্ঠাঃ প্রাপিনাং বৃদ্ধি জীবিন: | বুদ্ধি 

অংহগ নরাতপ্রেষ্ঠা নরেষণি খ্িজাতয়ং | *ছিগেদ বৈগ্যাঃ প্রো'দো বৈচ্যেুকত বৃদ্ধ: |. 

কতবৃদ্ধিযু কর্তার: কতুণু বর্গবেদিন: 
| 

নীলকঠ টীকা :_বৈ্যাঃ বিছ্যাব দু: কুহবৃজয়: পিদ্ধস্ত জ। | মনু ১1১৬-৯৭ তুলনীয় ॥ 
(২) ততঃ প্রজাবরো বৃদ্ধ: পাঞ্চালা: স্বপুরোহিতস্। 

কৃুরুতা: প্রেধ়।যাস হুধিহির মৃত স্থিত: উদ্ভোগ। ৫ অঃ ১৮ গ্লোক।, 



১৪ বৈদা। 
করিয়াছেন মাত্র। মহাভারতের টাকাকার নীলকণ বৈদ: শব্দের অর্থ 

বিদ্যাবস্তঃ ও কৃত বুদ্ধয়ঃ অর্থ সিদ্ধান্তজ্ঞাঃ করিয়াছেন এবং তাহাই সমীচীন। 

অনুর ১৯৭ ক্পলোকে স্পষ্টই লিখিত আছে ব্রাহ্গণেযু চ বিদ্বাংসো! বিদ্বৎস্থ কৃত 

বুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রদ্ধবোদনঃ ॥ মনুর এই প্লোকে 

বৈধ্যাঃ স্থলে বিদ্বাংসে। আছে কাজেই নালকের ব্যাথা! মন্তুর মতানুযায়ী। 

এই পুরোহিত যে ব্রাঙ্গণ ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। চতুর্থাধ্যায়ে 

দ্রুপদ যুধিষ্টিরকে সগ্থোধন করিয়! বলিয়াছিলেন *রাঞ্ন্ আমার পুরোহিত 

একট ব্রাহ্মণকে ( অয়ঞচ ব্রাহ্মণ: শীঘ্বং মম রাজন্ পুরোহিত: ) ধৃতরাষ্ট্র, 

দুর্যেধন, ভীন্ম ও দ্রোণাচার্যোর নিকট পাঠান হউক। ইহার পরে যখন 

পুরোহিতকে পাঠান স্থির হইল তখন দ্রপদ তাহাকে সম্বোধন করি! 

পূর্বোদ্বংত কথ! সকল বালয়াছিলেন। 

(২) অত্রাঙ্গণাঃ সন্তি তু যেন বৈদা:। 

বৈদ্য প্রবোধনীর জনুবাদ "যাহার! বৈদ্য নে, তাহাদিগকে অব্রাঙ্গণ 

বলা হইয়াছে ।” 

যুদ্ধের আয়োজন শুনিয়। ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত সঞ্জয় যুধিষ্টিরকে বলিয়! 

ছিলেন “আপনি কখনও অধম্মে মতি করেন নাই, কখনও পাপ কন্মও 

করেন নাই। *** হে ধর্মরাজ আপনি জ্ঞাতিদ্রোহ রূপ পাপপন্ধে 

নিমগ্ন ৪ইয়। কদাচ সজ্জনান্ুগত পথ পরিত্যাগ করবেন না।” 

ইহার উত্তরে যু'ধস্তির অনেক কথার পর নিগ্জের জাতিধন্মু (ক্ষতিয়ের 

জাতুক্ত ধর্ম) পরিত্যাগ করা বে উচ্চত নঞ্চে তাহ! প্রদশনাথ বলিলেন, 

মনীধিগণের তবজ্ঞানান্বেষণাথে সঙ্জন সমাপে ভিক্ষা করিয়া! জীবিকা 

নির্বাহ কর! শান্তর সঙ্গত বিস্তু যাহার! অব্রাঙ্গণ অথচ তবাজ্ঞানান্বেষী 

নছে, তাহাদের শ্বন্ব জ!তি ধর্ম অবলম্বন পূর্বক কালাতিপাত করাই 

"রে; । আমাদিগের প্রিভা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব পুকষ লকল, বস্বান্ত 



ব্ষ্ৈ। ১৫ 

প্রজ্ঞান্বেবী মগাত্মাগণ এবং কন্ম সন্াসিসমুদয় পূর্বোক্ত পথ অবলখন 
করিয়া গিয়াছেন, আমি অনাস্তিক, সুতরাং অন্ত পথ অবলম্বন করিতে 
পার ন।”* 

সঞ্জয় বলিলেন “আপনি পম ধাশ্মিক ৪টয়া কিজন্ত এরূপ অধ 
কর্থে ( যুদ্ধরূপ কর্মে) প্রবৃত্ত ৯৯তেছেন।* যুধিষ্টির তাঙার উত্তরে 
এরূপ বলিলেন। ইহার ভবার্থ, আমি ব্রাঙ্গণ নি ত€ৃপরি ব্রঙ্গবিষ্ঠা 
নিষ্ঠ নহি, কাজেই ক্ষাত্রয়োচিত যুন্ধরূপ ম্বধর্খু পালন করাই কর্তবা, 
কাঞ্জেই আমি অধশ্মাচরণ করতেছি না। প্রবোধনী মতে স্যুধিট্িল 
জন্লান্ব দিতেন “€িদ্যগণহ প্রক্কত ভ্রাঙ্গাশপচ 
ববাচ্য, অপল্প ব্রাঙ্গাণ নামের অনধিক্কান্ী ।” ইছা 
পাগলের প্রলাপ উক্ত ব্ কি। তাহার জবাবে বৈগ্ঘের কথা আমসিবার 
কোন কারণ নাই। 

(৩) সর্ব্য বেদেমু নিষ্াতঃ সর্ব বিচ্টা বিশারদঃ | 

চিকিৎস| কুশল শ্চৈন স বৈগ্বস্্বভধীয়ছে ॥ 

(৬পাবী মোহন ধৃত উশনার বচন) 

* মনীহিণা' স্ব বিচ্ছেদন য়, বিধীলতে দত্ত বুদ: স্ব । * 

অবান্ধগাঃ সি তু যেন বৈচ্যা: সঙ্গে তং সাধু মতে তোষ্কা: | 

নীলক লিখিলেন যেহু অরান্ষণা অপি বৈধ; বিদানিষ্টা ন ভতবপ্ি নেবো 

ভিক্ষ'চর্ধাস্যাবিধানাৎ ভেছা; হেদ'মর্ধে শবে ৎসঙ্গম উৎস সদ্য সমীপং শ্বধপু- 

সংযোগং আপদনাশদোরুচিতং সাধু মতে । যাহারা আন্াঙ্গণ ( অধাৎ ক্ষত্রিয় ) 

অথচ বৈদা অর্থ বিদানি্ নছে তাহাদের ভিক্ষা্্যাার বিধান না ধকায জাতক 
হবধর্্থ পালন করাই উচিত। 



১৬ | বৈদ্া। 

গ্রবোধনীর অনুবাদ প্সর্ব বেদজ্ঞ ও সর্ব শাস্ত্র বিশারদ বাদ্ণ 

চিকিৎসায় নিপুণ হইলে বৈগ্য নামে অভিহিত হন।” এরূপ কোন বচন 

উশন! সংহিতায় নাই। আর এই শ্লোক দ্বারা বৈগ্ুগণ ব্রাহ্গণ এরূপ 

অর্থ আসে না। এখানে বৈদ্য পের অর্থ পণ্ডিত। বৈষ্থেন বিদুষ! 

ইতি দায়তত্ম। ( শবকরদ্রম )। 

(৪) স্বয়মঞ্জিতমবৈদ্যেত্যে! বৈ্ঠঃ কামং ন দগ্াৎ। 

| (শঙ্খ বচন) 

প্রবোধনীর অনুবাদ বৈষ্য অবৈগ্ককে স্বোপার্জিত ধন দান করিবে না। 

(৫) নাবিগ্ঘানাস্ত বৈচ্থেন দেয়ং বিছ।ধনং ক চিৎ। 

( কাত্যায়ন সং) 

গ্রাবোধনীর অনুবাদ বৈদ্ক কথনও বিছ্ভাহীনকে বিদ্চার্জিত ধন দান 

করিবেন না। 

এই দুইটা বচনের দ্বারা, বৈগ্থগণ ব্রাহ্মণ, কোথ। হইতে আসিল? 

এই বচন ছুইটা সংশ্থষ্ট ভ্রাতাদিগের মধ স্বোপাঞ্জিত সম্পত্তির 

বিভাগের বিধান। সংস্থষ্ট ভ্রাতা দিগের মধো যদি একজন ল্ৈচ্যে 

হয় এবং অপরে জলৈহ্যে হয়, বৈদ্য নিঞ্জের উপার্জিত সমস্ত ধনের | 

অধিকারী হইবে। ত.ৎপর্য; এই, কোন ব্যাক্তির স্বয়ং উপাঞ্জিত বিদ্যাত 

ধনে অপর ভ্রাতার কোন অধিকার থাকিবে না। ই$1 স্বোপাজ্জিত 

সম্পন্ধ বিভাগ সম্বন্ধীয় বিধান। গৌতম সংহিতায় এরূপ লিখিত আছে 

“লংস্থবিভাগঃ প্রেতানাং জোষ্ঠন্ত সংস্থষ্টিনি প্লেতে অনংস্থ্টী খকৃথ- 

ভাক্ বিভক্তজ;ঃ পিত্র্যমেব। স্থয়মঞ্জিতং বৈদো! ইবৈদোত্া কামং ভজেরন্॥ 

গৌতম সং ২৯ অঃ। অর্থাৎ সংস্কষটী ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অসংসথা্ 

জোষ্ঠের ধনভাগী হইবে, বিভাগের পর যে ভ্রাতা উৎপন্ল হইবে, সে, 

ফেবল পিতৃধনের অংশ লা করিবে। নিজ বিদ্যাবলে স্থেপাজ্জি /২ 
॥ 



বৈদ্য । ১৭ 

ধনের অংশ অপর অবিথান্ ভ্রাতা পাবে না । ভগবান্ মনুর ৯ম অধ্যায়ের 

২৯৪।/২৯৫।২*৬ প্লোক আলোচনা কবিলে (৪)ও (৫) সংখ্যক বচনের 

প্রকৃত অর্থ বুঝা যাইবে । 

ভগবান মনু এ তিন শ্লোকে বলিয়াছেন £-_পিভার মরণোত্তর জোট 

ভ্রাতা আপনার ক্ষমতায় যে ধন উপার্জন করিবে উহাতে বিদ্বান কনিষ্টেয় 

অংশ হইবে। ভ্রাতৃগণ মিলিয়া কেহ কৃষি কেহ বানিজ। দ্বারা থে ধন 

উপার্জন করে, তাহার বিভাগ সময় সকলে সমান পাইবে। বিস্তাধন 

যাহার তাহারই থাকিবে । প্রক্টর অধায়ন করিয়া যে ধন লব্ধ হয় ভাঙার 

নাম বিগ্ভাধন ; উঠা যাছার তাহারই, অন্তের তাহাতে অধিকার নাই। (১) 

রঘুনন্দন মনু ব্যাস ও কাত্যায়নের বচন উদ্ধত করিয়া! এইরূপ ব্যাথা 

করিয়াছেন। যথা 

বিশ্বান্ ব্াক্তি সমবিগ্ঠ ও অধিকবিগ্ঠ দায়াদকে বিদ্ভাধনের ভাগ দিতে 

পারে) কিন্তু অধিগ্ঠ ও নানবিগ্ঠ দায়াদকে দিবে না। (২) 

(৬) ততঃ প্রকৃতিমান্ শৈচ্যি: পিতুরেষাং পুরোহিত 

বশিষ্ঠে। ভরতং বাকামুশাপ্য তদুবাচ চ॥| রামায়ণ অযে| 

পর্ব ৭৭ অ:। 
১ সপ পাপ পাস 

্ (১) বংকিঞ্চিং পিশরিপ্রেতে ধন: গোষ্টোহধিগচ্ছাতি | 

ভাগো যবীয়সা তত্র যদি বিগ্য'শ্বপালিনত ॥ মনু ৯ অঃ ২০৭ 

অবিষ্যানাস্ত সর্র্বেষ! মীহা ত-শ্চেদ্ধনং ভবেখ। 

সমস্থ বিভাগঃ স্যাদপিত্র্য তি ধারণা ২০৫ 

বিগ্যু'ধনস্ত বদহসা তৎ তেব ধন: তবে। 

বৈত্রামৌাহিকঞ্চেব মাধুপর্কি কমের চ ॥ ২০৬ 

(২) ভেন সমগবিদ্যাধিকবিদানাং ভাগ: নহু লুনসিগ্যাহবিগ্ঠঁযোঃ বৈল্কেন 

বিদ্ুষ! | রধুনলৰ | 

ক ২ 



১৮ বৈদা 1 

গ্রবোধনীর শনুবাদ--”তৎপর প্ররুতিমান্, পিতৃপুরোছিত, নৈছ্ 

বশিষ্ঠ দেব ভরতকে উঠাইগ এই বাক্য বলিয়াছিলেন। শক্তি গোত্র 
ও বশিষ্ট গোত্র বৈগ্যগুণ এই বংশসন্ভৃত ইহ! সথু প্রসিদ্ধ” 

এখানে বৈদ্য শব্ধ জাতি বাচক নহে, ইহার অর্থ পণ্ডিত। রামানু 

অর্থ করিয়াছেন_ বৈগ্ঠঃ সব্বজ্ঞঃ | বশিষ্ঠ দেব ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনি 

হুরয্যবংশের পুরোছিত ছিলেন; তিনি যে খাঁটি ব্রাহ্মণ তাহ! অস্বীকা; 

কয়িবার উপায় নাই। বাঁশষ্ঠ যখন বিশ্বামিত্রকে কামধেন্ু দিতে 

অস্বীকার করিয়াছিলেন তখন বিশ্বামিত্র এই ভাবে তাহাকে সম্বোধ; 

করিয়াছিলেন, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আপনি তপরহ্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ 

প্রশান্ত চিত্ত ব্রাহ্মণের বল বীর্য কোথায়! যদি অর্বদ গো গ্রত 

পূর্বক নন্দিনীকে না দেন তাহ] হইলে ম্বজাতি স্বলভ বল প্রকা 

করিয়! গোধন লইয়া যাইব। (১) তৎপরে বিশ্বামিত্র হরণ করিট 

উদ্াত হইলে নন্দিনীকে বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন পক্ষত্রিয়দের তেগুই বল এব 

ব্রাঙ্মণগণের ক্ষমাই বল।” (২) 

যেখানে যেখানে বৈদ্বা শকের প্রয়োগ আছে তন্তাবদ্ছার। ষে বর্তমা? 

বলীয় বৈছ্য জাতিকে বুঝিতে হইবে ইহ! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সংস্কার । তাহা! হইনে 
কুস্তী যেখানে শ্রীরুষ্ণকে সম্বোধন করিয়! বঁলয়াছিলেন-__ 

এতন্বর্মমধন্মং বা জন্মনৈবাভ্যজায়ণাঃ | 

তে তু বৈগ্ঠাঃ কুলে জাত! অবৃত্তা তাত পীড়িতাঃ। 
* মহ!ভারত উদ্ ১৩২ অঃ ২৭ শ্লোক 

63) বিশ্বামিত্র উবাচ ক্ষত্রিয়োহহং ভবান্ বিশ্রত্তপঃ স্বাধায় সাধনং | ১৮ 
্াহ্ম যু কৃতে, বাঁধ্য' প্রশান্তেয্ ধৃত সহ । 

অর্ধ দেগ গবাং বন্ব'ন দদাদি মমেপ পিতদ্ ৫:১৯ 

স্বথপ্দং ন প্রহান্যামি নেধামি চ বলেন গাষ্। ২৯ 

(২) বশিষ্ট উবাচ--কষত্রিক়াপাং বলং তেজোব্রাঙ্মণানাং ক্ষমা বলম্। ২৯ 



বৈদো। ১৯ 

নীলকণ্ টাকা করিলেন__ 

এত মঞ্জাকাং ধন্মং ধর্মযুক্তং অধন্মং ব! জঙ্মুনৈব ম্বভাবত এব আড্য 

জারথাঃ অভিজানীষে হে কৃষ্ণ! তে তুপাওবাস্ত ২স্যাঃ বিস্তাবস্তঃ | 

বল! আম যাহা কহিলাম, উহা ধন্মোপেত ব! অংশযুত্ত, তাহ! 
জানিনা; কিন্তু উহা আমার স্বভাবতঃ সমুংপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহ! 

বিবেচন| করি কন্খু করিবে । দেখ বেদজ্ঞ (বিগ্যাবন্থ ) ও সংকুলজাত 

হইয়াও জীবিকার অভাবে তাহারা শিতান্ত ক্রি হইতেছে। 

( কালীগ্রম্ন সিংকের অনুবাদ) 

এইনূপে ভর ভুরি স্থানে বৈস্ত শের প্রয়োগ আছে। অগুশালন 

পর্বে ১৪৯ অঃ ভাম্ম বিষুঃর সংস্র নাম কাণ্তন করতে গিয়া বাঁলতেছেন 

“বেগ্চো বৈগ্ঃ সদাযোগী বীরহা মাধবে। মধুঃ। অতীন্দিয়ে। মহামাযো 

মহে।ৎসাহো। মহাবলঃ1৮৩১ তাহার নাম বেগ্ক বেছ্চ যোনী বীগঘাতী 

ইত্যাদি-_ 

বৈগ্ভ প্রবোধনী এখানে বেগ ও বৈষ্ভ শকের কি অর্থ করিতে চাঙ্েন! 

(৭) ক্নারোদ মথনে বৈগ্বো। দেবো ধরন্বস্ুরিহা ভং। 

বিভ্রৎ কমগুলুংপুণমমুতন সনু খতঃ ॥ গুড় পুরাণ 

বৈগ্ঘ প্রবোধনীর অন্রবাদ--“্সমু্ মগ্ঘলকালে অমৃত পূর্ণ কষণ্ডলু 

হস্তে বৈদ্য ধনৃস্তরি দেব প্রানভূঁতি হইলেন ।” 

এই হশ্বস্তরি অযোননিসম্ভব, সমুদ্র গ্ হইছে সমুদ্ধত। ভাগবতে 

তিনি বিষুণর অংশ বলিয়! কীধিত হইয়াছেন | 

সবৈ ভগবতঃ সাক্ষাদ বিষ্োরংশাংশদস্ত?। 

ধ্স্তাররিতি খ্যাত জযুকদদু! গিজ্াভাক্ ॥। ৮1৮২৩ (১) 

0১) 1 তিনি সাক্ষাত ভগবান বিকুর অংশে সমূংপনন, জরে পাস্তের প্রবর্মক। ্  

বমি দাম খাত ও হের ভাগ ছবিঃ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 



২ বৈদা। 

গরুড় পুরাণের উদ্ধৃত গ্লোকের “বৈদা” শের অর্থ বিদ্বান ঝা 

চিকিৎসক যাহাই হউক, তদ্বারা বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ তাহ। কিসে 

প্রমাণ হইল ? পুরাণ ও সাহিত্যে অনেক ধন্বস্তরির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 

কোন্ ধন্বস্তরি দৈদ্যদিগের মধ্যে গোত্র প্রবর্তক তাহ] স্থির করিবার 

উপায় নাই। 

(৮) বৈচ্ঠ গ্রবোধনী চন্দ্রের স্তোত্র হইতে__ 

*্যজ্ঞরূপো যজ্ৰভাগী বৈছ্ছে। বিগ্ঠাবিশারদ 1” 

উদ্ধত করিয়া মন্তব্য পরকাশ করিতেছেন-“চন্ত্র দেব বৈদ্য ত্রাঙ্গণ 

ন! হইয়। সাধারণ ব্রাঙ্গণ হইলে পুরুষাম্ুক্রমে রাজা হইতে পারিতেন 

না।” ইহার অর্থকি বুঝাষায় না। চন্দ্র দেবতাকে স্তব করিতে গিয়। 

বৈগ্কা ও বিগ্যাবিশারদ বল! হইয়াছে-_বিধুরকেও ত সঃঅ নামে বল! হই- 

যাছে “বেছ্ো। বৈছ্াঃ৮ | মহাদেবেরও নাম বৈস্যনাধ । বটুক তৈরবকে ও 

অষ্টোত্তব শত নামে বলা হইয়াছে *সর্বব সিদ্ধি পদে! বৈগ্ঠঃ প্রভবিষুঃ 

গ্রভাববান্।” তাহা হইলে এই দাড়াইল ষে, চন্দ্র, বিষু, মহাদেব, বটুক 

ভৈরব ও কুস্থীপুত্রগণ সকলেই “বৈস্থ ব্রাহ্মণ” ছিলেন! 

গ্রবোধনী লিখিয়াছেন প্কল্লাল সেনাদি চন্দ্রুবংশীয় বলিয়া আম্ম- 

পরিচয় দিয়াছেন।” ইঠার দ্বারা চন্দ্র দেবতা যে বৈচ্ঘ-ব্রাঙ্গণ 

তাহা কিসে প্রমাণ হইল? চন্দ্র বংশীয় বাজগণ সকলেই ক্ষত্রিয় 

ছিলেন। বল্লাল সেন অস্বষ্ঠ বৈগ্য জাতি হইয়া ও যদি কখনও চন্ত্রবংশীয় 

বলিয়া পরিচয় দিয়া গাকেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি বিজ্স্তিত বই আর কি 

বলিব? প্রবোধনীর মতে বল্লাল ব্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহ! হইলে শ্চন্জ বংশীয়” 

কথাটা খাপ খায় না। ধাতুময় ফলক হইতে কোন স্থির সিদ্ধাস্ত্ে উপনীত 

হওয়! যার না। যাঞার যেরূপ মনের ভাব তিনি তদনুলারে অর্থ ও 
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ও জলগিক্ত হক! থাকায় জঙ্কার পড়িয়া অনেক স্বান অবোধা ও অপাঠ্য 

হুইয়| থাকে । একই ফলক হইতে বল্লালকে কেহ ক্ষত্রিয় এবং অপর পক্ষ 

অন্বষ্ঠ বলিয়া! নির্ণর করিতেছেন ; কেহ ব1 সেনশর্ম। গ্রভৃতি তাহার ঘাড়ে 

চাপাইতেছেন। মেন রাজগণ কখনও কখনও ক্ষা্জয়ত্বের ভাণ করিতেন 

তা! চট্টোপাধ্যায় নুলো পঞ্চানন ৫** বৎসব পূর্বে আপন গোষ্ঠী কথার 

লি:প বন্ধ করিয়া |গয়াছেন। 

বৈচ্য রাজ! আদিশ্ব ক্ষত্রিয় আচার । 

বেদে ব্রীবং, কার্ষো মাত বাবহাব | 

বাজপুত ক্ষত্র বল্তে বন্ধ পরিকর নট 

আজ শদ্ধক্ষর নাউ বর্ণের শর ॥ 

মুলে! পঞ্চাননের কারিকাতে প্রকাশ মাদিশুব ও ব্লাল সেন বৈদ্য, 

শান্সানূপাবে দ্বিজজাতি, আহাদিগের আচার মাতৃকুলের নৈশ্াচার। তবে 

রাজ্জা বলিয়! ক্ষবিয়ের ভাণ করিতেন। 

আদিশুব রাজা পৈচ্য, বৈশ্তে ভার জাতি। 

একচ্ছী রাঞ্জ! ছিল, ক্ষরবং ভাতি॥ গ্রুলো পঞ্চানন । 

৬উমেশ চক্র গু বিগ্ভারতু বল্রাল মোতমুদগরে লিপিয়াছেশ “সেন 

রাজগণ সর্বত্র অন্বঠ শব্দে পরিচিত, অন্বটের পিতা ত্রাঙ্গণ ও মাত! 

বৈশ্য, সুতরাং ভাঞাতে ক্ষত্রিয়ের সংক্রণ আদবেই *» নাই এবং অঙ্গ 

ক্ষয়গণ  মুদ্ধাবপিক্ ভিন্ন কখন অন্বঠ বলিয়াও সমাথা'ত হষ্টতে 

পারেন না। ফলত: সেনরাজগণ বহু» ক্ষবিয় ছিলেন না। পরস্ত 

যোল আনাই ভাণ করিতেন। তাম্ ফলকে এন একটি কথাও 

বলেন নাই যে উহ্ারা বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় । আমারা প্চজ্জ বংশীয়” একখ! 

বলিয়াছেন কিন্তু আমর! চত্্রংংপীয় ক্ষঞ্জিয় বলেন নাই। তীয় দান- 

সাগরে কুব্ধাপি বন্খা শব্ষের ব্যবহার করেন নাট । তাই তাছার! সেন 
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দেব লিখিতেন, দেব বন্ম! নহে । প্ররুত ক্ষত্রিয় হইলে প্রাজন্যধন্্মী শর" 

"ক্ষত্রচারিত্রচর্য71” কথা গুলির ব্যবহার করিতেন না।” 

আর্য্য শাস্ত্রান্নসারে রাজ পদ ক্ষত্রিয়ের স্টাষ্য প্রাপ্য ও স্টাষ্য অধিকার। 

অন্য জাতি রাজ! হইলে অনেক সময় ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ কর! আবশ্যক 

হষ্টয়া পড়ে । এজন্ই *্চন্দ্র বংশীয়” বলিয়া! পরিচয় দিয়া থাকিবেন। 

প্রবোধনী লেখক চন্দ্র বংশীয় কথ! দ্বারা বল্পমল সেন যে ব্রাঙ্গণ তাহা 

কিরূপে স্থির করিলেন বরং ক্ষত্রিয় বলিলে কথাটা! কথঞ্চিং সাধিত 5ইত। 

বল্লাল মেনের উত্তর বংণীয়গণের যে পত্র বল্লাল মোহ মুদগর গ্র্থে 

উদ্ধত হইয়াছে__তদ্বারা লল্লাল যে অন্ষ্ঠ বৈদ্য তাহাই প্রমাণিত হয়। 

পরিশিষ্ঠে এ পত্রখানি-দেওয়া হইল। নৈষ্ঠ জাতির থে কুললী গ্রন্থ আছে 

এবং যে সকল কিংবদন্ঠী প্রচলিত আছে, তদ্ধারায়ও এ কথা সমর্থিত 

জঈতেছে | পুরা বৈচ্ধ কুলোছুত বল্লাল সেন মহীভর্া। কবি কণহার-_ 

কুল পাঞ্ভক]। 

1178. 001৮6917581 70911611171 13817681 15 0780 0119 99705 

618 01 1179 17601001 08৮6১ 8110 18101110501 ৬৪105৪9, 

979 1701 ৮৮8.1001£ 2] 1109 ])79561)1 085 চঘ110 0809 01191] 

117768£6 107) 138118] 398]0.17009 ডিক) ৮০1. 1], 

[. 263. 

বল্লাল “সেন দেব” বলিয়াছেন তাহ! ব্রাহ্মণ বোধক নহে । সকল 

জাতীয় রাজগণ চে শব্দ বাবহার করিতেন! আসামে কোচ বংশীর 

রাজগণ অগ্ঠাপি দেব শব্দ বাবঙ্ার করিতেছেন। 

বল্লাল সেন অন্বষ্ঠবৈস্থ কি ক্ষত্রিয়, উহ! নিয়! নছুক!ল বিতর্ক চলিতে 

ছিল। এক পক্ষ তাহাকে অন্ষ্ঠবৈস্য ও অপর পক্ষ প্রধানত কায়স্থগণ 

তাহাকে ক্ষত্রিয় গ্রতিপর করিতে কত যত্ব ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বৈস্ক 
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উমেশ চন্ত্র গ্র-_বিষ্যারত্ বল্লাল মোহ মুদ্গর নামে এক খানি ৫৫২ পৃষ্ঠায় 

গ্রন্থ রচন1| করিয়াছিলেন । বল্লাল যে অন্বষ্ঠ বৈগ্থ তাহাই তাছার গ্রতিপা্ড 

বিষয় ছিল। তিনি গ্রস্থারস্তে লিখিয়াছিলেন “ইহ! একটা সর্বজন 

পরিজ্ঞাত স্বীরূত মতা যে বঙ্গ দেশের মেন রাজগণ বৈগ্থ ছিলেন। 

বঙ্গ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিত| সকলেই নির্বা,ট ভাবে জ্ানিতেন থে 

মহারাজ আদিশুর ও বলীলসেন অন্বষ্ঠাপর-নাম-বৈস্ত-বংশ-প্রস্থতি |” 

তিনি বু গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত £ইয়াছিলেন। বল্লাল 

মেন যে অম্বষ্ঠকুলসন্ৃত তাহ| সমস্ত নৈগ্য কুল পঞ্জিকা, ত্রাঙ্গণ কুলগঞ্জী 

ও কোন কোন কায়ন্থ কুলপঞ্জীও উল্লেখ করিয়াছেন। রি 

অথ বল্লালকুপশ্চ অস্বষ্টকুলনন্দন। কায়স্থ ঘটক রামানন্দ শর্মকূৃত 

কায়ন্থ কুল দীপিক|। 

অন্বষঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্গপুরজাত। কায়ন্ত ঘটক কারিক]। 

ধনগ্জয় কৃত রা়ীয় ব্রাঙ্গণ কুলপঞ্জী--কুলগ্রদীপ আদিশ্রসন্বন্ধে 

বলিক্লাছেন “অন্বষ্ঠানাং কুলেইসো” 

অমষ্টকুলসন্ভূত আদিশুরে নূপেশ্ববঃ। ব্রাঙ্গণ দেনীবর ( শঙ্গকমদ্রম ) 

অথ বল্লালভূপচ্চ অন্বষ্ঠকুলনন্দনঃ | কুরুতেহ ত প্রমান কুলশাঙ্- 

নিরূপণম ॥ ( শব্দকল্পক্রম ) 

*গৌড়ে ব্রাহ্মণ” ধৃত বাবেন্দ রাঙ্গণকুল পলী_বল্লাল দেনকে বলিয়াছেন 

“বৈহ্যকুলোত্বত;* ও পসদবৈষ্ঠো বৈদাবংশোদ্ষব” এবং আদিশুরকে 

ষলিয়াছেন ্রীলপ্রী আদিশবনাম! রাজা সদনৈগ্ুকুলোদুব: ঘাম ধার্মিক 

আসীৎ।” 

কবি কঠচার প্রণেতা রামকান্ত দাল ১৫১৫ শকানে কঠচারে 

।লিখিয়াছেন_ 
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“পুর! বৈস্যকুলোডূতবস্ত্লালেন মহীভৃজা | 
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্তং ছুহীসেনাদিবংশজে | 

এই সকল কুল পঞ্জীতে বৈস্য কুল অর্থ অন্বষ্ঠ বৈস্ত কুল। কোন 

কোন পঞ্তীতে অন্বষ্ঠ এবং কোন কোন পঞ্জীতে বৈগ্ভ শব্দ লেখা আছে। 

তখনও বৈদ্য অর্থ “শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ” হয় নাই। যাহা হউক বল্লালের সৌভাগ 

কিন! জানিনা, অধুন। সাব্যস্ত হইল যে, তিনি অন্বষ্ঠ বৈদ্য কি ক্ষত্রিয় নহেন, 

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! এত কালের জনশ্রুতি ও কুলপঞ্জী মিথা! সাব্যস্ত হইল এব' 
উমেশ বিগ্যারত্বের প্রচেষ্টা পণ্ড হইল। যাহা হউক বল্লাল সেন এখন তিন 

পক্ষের টানে পরড়লেন। 

(৯) বৈদ্য প্রবোধনী বলিতেছেন__ 

*উত্কৃইবিছাসম্পর সর্ববেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ত্রাঙ্গপদিগকেই টছে 
বল! হইয়াছে । অতি পুর্বকালে যে বিপ্রগণ সর্ব ল্িছ্যা অম্পক্ত 

হইন্সা চিক্িশুসা ভ্বাল্রা সর্ববর্ণের রক্ষক বা পিতু স্বরূপ 

হইতেন। তাহাদিগকেই “বৈগ্ঠ” “তাত বৈ?” (তাত- পিতা ) শসর্ক 

তাত” (নকলের পিতৃ স্বরূপ) প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। ইহারা 
লোকামুগ্রহার্থ চিকিৎসা করিতেন বলিয়! 'ভিষক' এস+ং আযুক্বেদাধ্যয়নাথ 

পুনরায় বেদোক্ত আযুর্বেদোপনয়ন বিধি অনুসারে উপলীত হইয়া সর্ঝ 

বিষ্াবান্ হইতেন বলিয়! পত্রিঞ্* নামে অভিছিত হইতেন।” এই সম্বন্ধে 

গ্রমাণ বলিয়! নিয় লিখিত কয়েকটা বচন উদ্ধত করিয়াছেন-_ 

টু 

(ক) ““বত্ৰোষধী সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব। 

বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহামীবচাতনঃ ॥ 

(খখেদ ১৭ হগুল ৯৭ হক) 
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উদার সায়গ ভাষা--বিগ্রঃ প্রাজ্ঞো আাদ্ধণঃ | 

অনীব! বাধিঃ তন্ত চাতনঃ চাতকিতা চিকিৎসক; । 

ঘে স্থানে নানাবিধ ওষধি থাকে, সেই স্থানে ওষধি শক্তিজ্ঞ গ্রাজ 

ব্রাঙ্ণকে ভিষক্ ( চিকিৎসক ) বলে। 

(থ) ওষধয়ঃ মমবদস্ত সোমেন সহ রীজ্ঞা। 

যশ কৃণোতি তরাক্গণন্তং রাজন পাংয়ামসি ॥ খক্ এ 

সায়ণ ভাব্-যশ্রৈ রুগ্ায় বাঙ্গণঃ ওষধিসামথাজো। ্রাঙ্মাণা বৈস্তঃ 

কুণোতি করোতি চিকিৎসাম্। অর্থ, যে র্নকে ওষধি শক্তিজ্ত ত্রাঙ্গণ 

চিকিৎসক চিকিৎসা করেন । | 

এট দৃষ্টি মন্ত্র দ্বার! কি ইহাই প্রমাণিত হষ্টল, যে ঠিকিংসক (বৈগ্থ) 

সেই ব্রাহ্মণ ? 

এক্ট অর্থ কোথ। হষ্টতে আদিল । এখানে বলা হইল, যে পণ্ডিত ত্রাঙ্গণ 

চিকিৎসা বিষয়ে পারদশী তাহাকে চিকিৎসক বলে। এইট মন্ত্র বৈগ্যাকে 

তাহ্গণ বলা ভয় নাই। মানুম মন, সেঞ্গ যেখানে যত ভীব ওস্তমর্তা 

ধন্মাবলস্বী সকলেই মানুষ, এইরূপ যুক্তি অনার | খমিগণ যুগে যুগে সকল 

গ্রকার শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া আপিয়াছেন, চিকিৎসা! শাস্ত্রের গ্রণেতাও 

খধিগণ্ ছিলেন এবং ব্রাঙ্গণগণ্ এ শাস্ত্রের ধান ও অধ্যাপনা 

করিতেন। ক্রমে যখন অম্থ জাতির উৎপাত হইল তখন খযিগণ ভন্থষ্ঠ 

জাতির চিকিৎসা বৃত্তি রদ ক করিয়া “ছছুকেদং দস ডি আযুর্কেজ 
২ ৯৭ শি ০২৬ পিস পাস 

২০তেশটি শা্তিপশীিটিটিশটিিটি টি 

(১) আর বেদং দছুত্তশ্মৈ বৈদানাম চ পুঙ্গলাম | 

তেনাসে পাপশ্রন্যোহভূদ অষ্ঠগ্যাতি সাধৃত: | সৃহগ্্দ পু$ 

বৈশ্ক'য়াং বরাঙ্গণাৎ জাত! জন্বষ্ঠো দুনিসতিষ । 

্রাঙ্গণানাং চিকি €সার্থ: নির্দিষ্টো মুণিপুজবৈ; ॥ পরশুরাম নং 
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খানি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন তদবধি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক চিকিৎসা 

ব্যবসায় পরিত্যক্ত হইল। চরক-_সংহিতার বক্তা ভগৰান্ মহধি অত্রিনন্দন 
পুনর্বন্থ এবং শ্রোতা অগ্নি বেশ প্রভৃতি খষি। তিনি গ্রন্থের অবতারণায় 

বলিলেন, কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায় তাহা জানিবার জন্ত 

মহাতপ! ভরছ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট আঘুর্ষেদ অধায়ন করিয়া! ছিলেন। 

প্রথমত: ব্রঙ্ধা প্রজাপতি দক্ষকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন, পরে অশ্বিনী 

কুমারদ্বয় দক্ষের নিকট এবং ইন্দ্র অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের নিকট আধুর্কেদ শিক্ষ। 

করেন। মহধি ভরগ্বাজ খধিদগের অনুরোধে ইন্মের নিকট গমন করিয়া 

ছিলেন। রোগ সক্ষল প্রাদুর্ভাব হওয়াতে মাননদিগের তপস্তা ও আযুব 

বিদ্ত হইল। তখন জীবদিগের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া পুণ্যকন্মা মহধিগণ 

হিমালয় পার্খে সমবেত হইলেন। এই সভায় অঙ্গিরা, জমদগ্রি, বশিষ্ঠ, 

কাশ্ঠপ, ভূপ্ত, আত্রেয়,। গোতম, অগন্তা, মার্কায়, আশ্বরথা, ভার্গব, 

চাবন, শাগিলা, সাক্কৃতা, মর'চি, মৈত্রেয় ও 'মন্থান্ট মহধিগণ উপস্থিত 

ছিলেন। তাহারা সকলে ধানস্থ হইয়া দেখিলেন যে ইন্দ্র এ বিপদের 

উদ্ধবুর কর্তা, তিনি রোগে শান্তির উপায় স্থির করিয়া দিবেন। কে 

স্থরভবনে গমন করিবেন, এই কথা উপস্থিত ভইবামাত্র ভরঘ্াঞ্জ খষি 

বলিলেন এজন্তট আপনার! আমাকে নিযুক্ত করুন। তথন খধর্ষদিগের 

আনুমতি মতে ভরদ্বাঞ্জ ইন্্রভবনে গমন করিয়া তরিস্বন্ধ আমযুর্ষেদ অভ্যাল 

করিয়া খাষ'দগকে যথাজ্ঞান শিক্ষা দিয় ছিলেন। অনন্তর পুনর্বস্থ 

সর্বভূতের গতি অনুকম্পাবশতঃ ছয় জন শিল্তুকে পবিত্র আয়ুর্বেদ দিয়া 

ছিলেন। তাঙ্াদের নাম অগ্নিনেশ, ভেল, জরতৃকর্ণ, পরাশর, হারীত ও 

ক্ষারপানি। তখন দেবতারা৷ অধিষ্টাতৃন্ধপে অগ্নবেশ প্রভৃতি খবিদিগের 

হৃদয়ে আবিভূভ হইয়া তাহাদের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ছিলেন। 

অগ্িবেশ প্রভৃতির সংগ্রহ্কল, যাবতীয় মহধির অনুমোদিত হই! 
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পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ পূর্ববক তৃত্তগণের মল সাধন করিয়াছেন ।, 

(কবিরাজ ষশোদানন্দন সরকার কর্তৃক চরক সং অনুবাদ ) উল্লিখিত বেদ: 

নত দুষ্টা উদ্ধত করিয়াও আশ্বলায়ন গৃহ সুত্রে বৈস্থা শব পাই! প্বৈত্ঠৈ 

ব্রাহ্মণ” অনুবাদ করিয়াছেন। সেই হ্থজজটা এই 2 

বৈগ্তং চরিত্র বস্তু ত্রাঙ্মণমুপবেগ্ত সপনাশমার্শাখংযুপং নিধায়। 

বৈচ্য গ্রবোধনী অর্থ করিয়াছেন যিনি স্বয়ং শূলগব ঘাগ করিয়াছেন 

তদপ বৈছু ব্রাঙ্ষণকে এই কাধো উপবেশন করাইবে ইত্যাদি” । এখালে 

বৈগ্ণ অর্থ চিকিৎসক নহে । যাগ সম্পাদন কার্ধ্যে চিকিৎসকের কোন 

প্রয়োজন হইতে পারে না, খৈগ্ভ অথ পণ্ডিত ও বেগজ-ধিনি বেদ পাঠ। 

করিয়া যাগঘজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং টরিঞজবান্ তাহাকে 

'নিচুক্ত করিতে বলা হইয়াছে । 

(১০) বৈস্কেব ব্রাঙ্গণহ প্রদর্শন অন্য বৈগ্ঠ প্রবোধনী চরক মংহিত। 

হইতৈ একটী পচন উদ্ধংত করিয়াছেন_- 

বিদ্যাসমাপ্র। ভিষজন্ তীয়! জাতির'চাতে। 

অশ্রতে বৈদ্য শব্দং হি ন গুণগত পৃর্নঞন্মন] ॥ 

বিদ্যা সমাপ্ত ব্রাহ্ম: ব! সহ মার্মমথাপি বা। 

ধ্রবমাবিশতি জ্ঞানং তল্মাদ বৈ আজঃ স্কৃত | 

চরক সং [চকিৎদিত গ্য[নম ১ আঃ ৮১৯ 

জ্ঞানং পাঠ নহে, জ্ঞানাৎ চনে । গ্রবোধণী অথ করিতেছেন-বিস্তা 

সমাপ্তির পর ভিষক্ অর্থৎ লৈত্য শ্রেপাল্প ব্রাম্াপদেল্ তৃতী 

জদ্ম তয় তখনই তাহার! “বৈগ্ঠ” উপাধি লাভ করেন, গল্মাবাধ ভাহার$ 

সর্ববিষ্ঠাব/স্চক নৈদ্ঘ নাম হতে পারে না। বিষ্ঞা সমাধি চষ্টলে বৈছের 

ভয়ে রাক্ষস অথন। আর্ জান বিকশিত £ষটর থাকে, এই জন্ত বৈগ্থকে 

_ত্রিজ বলা হয়। 
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এই শ্লোকে গ্রবোধনীর কথিত বৈগ্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কথা বল! 

হয় মাই। ভিষক্ শবের অর্থ বৈষ্ঠ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কোথায় পাইলেন? 

এথানে বল! হইতেছে চিকিৎসা বিগ্তায় পারদর্শী হইলে চিকিৎসক 

তৃতীয় জন্ম প্রাপ্ত হন তখন তাহাদিগকে বৈগ্ঠ বলে, জগ্ম দ্বার কেহ নৈগ 

হয়না) বিছ্যা ( চিকিৎস! বিছ্া1) সমাপ্ত করিলে তাহাতে জ্ঞানের আবেশ 

হয় তজ্জন্ত বৈগ্ অর্থাং চিকিৎসকের ত্রিজ নাম হয়। (তৃতীয় বার জন্িয়া- 

'ছেন এইরূপ বল! হয়) এই শ্লেকে কাহাকে লক্ষা কারয়াছেন তাহা ইহার 

পুর্ব ফ্লোক আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে । ৮* গ্লোকে বলিয়াছেন। 

শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো। দ্বিজানিঃ শান্ত্রপারগঃ। 

প্রাণিভিগু রুবৎ পৃজ্যঃ প্রাণাচাধ্যঃ স উঠাতে ॥৮* 

শীলবান্ মতিমান সংযত দ্বিজাতি ও শাস্ত্র (চিকিৎসা শাস্ত্র) পারগ 
বাক্তি সকল প্রাণীর গুরুর স্ঠায় পুজা, তাহাকে প্রাগাচার্ধা বলে। 

এখনে দিতি মাত্রেরই কথা। যে দ্বিজ্কাতি চিকিংস। শাস্ত্র পারদশী 

'ছয় মে নকলের সনম্মনাহ এবং পরের ৮১ প্রোকে তাহাকেই ভ্রিজ 

বলিয়াছেন । এখানে “বৈগ্য শ্রেণীর ব্রাঙ্ষণের” কোন কথা নাই। তথনও 

চিকিৎসক বাঁলয়া একটা স্বতন্ত্র জাতি হয় নাই। 

সাধারণত ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা বিগ্যা লাভ করিতেন এবং দ্বিঙা্তি 

(দগেরও লাভ কারবার বাধা ছিল না। যে কোন ছিজ চিকিৎসা শাস্ত্র পারগ 

হইতেন তাহাকেই ত্রিজজ অর্থাৎ তৃতীয়বারজাত বল! হইত । যেমন 

জন্ম বারা ত্রঙ্গণণ উপবীত সংস্কার ছারা দ্বিজ ও ত্দে বস্তা দার বিপ্র 

সংজ্ঞা (১) প্রাপ্ত হর তদ্রুপ এখানে আহুর্কেদে জানরাভ করিলে তৃতীয় 

জন্মবল! হ$ত। 

(১ জন্ঘনা ব্াহ্ষণে। জেয: সংক্কারৈদি জ উচ্যতে | 

বিদ্ায়। ঘাতি বিগুত্ং ভ্রিভিং জোতিয়লক্ষণম্ 
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সুশ্রুত সংহিতায় হৃত্ স্থানের দ্বিতীর় অধায়ে আছে আবুর্ষেদ পাঠের 

জন্ত চিকিৎসক যে শিষ্ুকে নির্বাচন করিবেন গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 

হওয়া আবশ্যক এবং তাহার বংশ, বদ, শীল, শৌধা, শোঁচ, বিনয়, শক্তি” 

বল, মেধা, ধৃত, স্কুত, মতি ও প্রতিপত্তি প্রশস্ত ছওয়! চাই। মোট 

কথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈহ্া জাতির উক্ত সকল গুণ সম্পন্ন ছেলে হওয়া 

চাহ । তৎপর তী সকল বালককে আযুক্বেদোকর গ্রকরণ মতে উপনয়ন 

দীক্ষা দিবে, কাষ্ট সারা হোম, প্রণব ও মঙ্তাব্যামতি সহকারে স্বৃতাছতি 

প্রদান করাইবে। দেবত| ও ধা'ষপিগের উদ্দেশেও স্বাহা উচ্চারণ করিবে। 

আর শিম্চকে উ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করাইবে। ব্রান্ষণ_ ক্ষতির ও বৈশ্বের 

এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্বের উপনয়ন ( আমুর্েদোক্ত ) করিতে পারিবেন। 

অনস্তুর অগ্নিকে (তন বার প্রদক্ষিণ ও সাক্ষী করিয়া শিষাকে কথিবেন 

তুম কাম ক্রোধ লোভ মোহ আভমান অহঙ্কার ঈর্ধয! কর্কপ বাকা, মিথা| 

ধাকা ও অবশঙ্কর কন্ম প'রত্যাগ করিবে, নখ ৪ লোম বথ! সময়ে কণঠন 

করেবে। কাধায় বন্ত্র পরিধান করিবে। সভারত হইবে। ব্রক্গচর্য) ও 

অভিবাদন পরায়ণ চইবে। ছবি, কু, দরিদ্র, মিত্র, প্রর'জত, শ্ণাগত 

সাধু, অনাথ ও আগস্জক দিগকে আপনার জ্ঞাতি কুটুন্দের হ্যায় মনে করিয়া, 

আপনার উধধ দ্বার] চিকিংসা কারণে, তাহাতে মঙ্গল হয় থকে। (১) 

তাহা চইগে এই দাড়াল যে ব্রাহ্মণ ক্ষ্িয় ৪ বৈশ্ত বালক দীক্ষিত 

জয়! বথারিতি আযুবেদ থিগ্তা লাভ করিলে ভি অথাৎ তি প্রাপ্ত 

₹ইতেন। 

(১১) খৈগ্কগণকে তাত বৈষ্ত বলেত ভাঙার নিদশন স্ব প্রবোধনী 

রামায়ণ চইতে এক্টী প্লোক উদ্ধত করিয়! অনুবাদ দিয়াছেন 
পতি :২5০ দা পচ শিস ৮০ সতী 

(১) ছিজ-গুরু-দরিস্ প্রত্রজিতোপনত-সাধযনাধান।নুগ 

গঠানাং চাত্মনাকবানাসিব শ্বত্ৈষজৈঃ প্রতি কর্তব্য মেবং সাধু ভষাতি। 



৫৫ -% বৈদা। 
রসের) 

কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৃন্ ভূত্যান্ গুরূন্ পিতৃমমানপি। 

বৃদ্ধাংস্চ তাত বৈষ্ঠাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভি মগ্তসে। রাম অযে। ১** সর্গ। 

শ্রীরামচন্ত্র ভরতকে নম্বোধন করিয়া এই কথ| বলিয়াছেন। তাত 

শব্দ ভরতের সম্বোধন। শব্দের সভিত বৈদ্য শব্দের কোন সংশ্রব নাই। 

প্রাচীন টাকাকারগণ “বৈস্থান্ ব্রাহ্মণান্৮ ইহার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন__ 

*বৈগ্যাঃ বিগ্যান্থ নিপুণাঃ তান্ ব্রাহ্মণান্ মভিমন্তসে বহু মন্যসে” তুমি বিদ্বান 

ব্রাহ্মণগণকে সর্বতোভাবে মান্তট করিয়াছ ত। অথবা বৈষ্ঠান্ পৃথক 

পদ ধরিলে চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণ দিগকে মান্ত করিতেছ ত? 

তখন ত্রিব্ণই বৈষ্ক ( চিকিৎসক ) হইতে পারিতেন কাজেই বৈদ্যান্ 

পদের ঘারা আমর! বৈদা ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না। রাজ্য রক্ষা 

করিতে হইলে চিকিৎসকের সংস্থান অতি আনশ্বীক বলিয়া চিকিৎমকের 

বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । তাহারা শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ এ কথা আসে না। তিনি 

ত্য গুরু পিতৃ তুল্য বুদ্ধ সকলের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 

(১২) বৈদা প্রবোধনী বলিয়াছেন মনের ১২ অধ্যায়ের ১০ গ্লোকে 

এ“বেদজ্ঞ অর্থাৎ বৈদ্যগণই সৈনাপতা, রাজাপালন, দগুনেতৃত্ব ও সর্ব 

লোকের আধিপত্য করিবার যোগ্য ।” তিনি এখানে বেদন্ত অর্থে বৈদ্য 

গণ কোথায় পাইলেন। তাহার মতে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ তাহ! হইলে 

কি বলিতে হইবে যে ব্রাঙ্মণ ভিন্ন আর কেহ এ নকল কাজ করিবার যোগ্য 

নছে! এলকল অধিকার ক্ষত্রিয়ের বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিই আছে। 

ভগবান্ মন্ু বলিয়াছেন যে, যাহারা বেদজ্ঞ অর্থাৎ জানী তাহারাই এই 

সকল কার্ধ্য করিবার উপযুক্ত পাত্র । মনু বলিয়াছেন (১) পৰে শাস্ত্রবিং 

তাভা হটলেট কি প্রবোধনীৰ শ্রেষ্ট বৈদা ব্রাহ্মণ বুঝিতে হর্টবে ? 
(১) নৈনাপভাঞ রাজাঞচ দণ্ডনেতৃত্ব মেব চ। 

সর্ধধলোকাধিপতাঞ্চ বেদখাস্ত্রবিদর্থত! 
ভাৎপধ্যার্থ, বূর্থ লোককে এই সকল পঙ্ দবে না। 
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(১৩) প্রবোধনীর মতে বৈদোর গুরবৃতি ত্রাঙ্গণত্বের একটা প্রকট 

গ্রমাণ। 
বৈঞ্বগণের মধো গুরু গিবির একটা বাধাবাধি নিয়ম নাই। 

বাঙ্গণেতর জাতি অনেক স্থানে গুরুগির করিয়া থাকেন, তা বলিয়া যিনি 

গুরুগিরি করিবেন তিনিই যে ব্রঙ্গণ একথা খাটে না। সম বটে ব্রাহ্মণ 

গণকেই শীস্ত্র গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন--“বণাণাং বাঙ্গণো গুরু” 

(কন্ত কলিতে ইহার ব্যাভিচার বিশেষত বৈষ্ন [দগের মধ্য যথেষ্ট আছে। 

আসাম প্রদেশে বৈষ্ণবগণের মধো অনেক কায়ন্থ ও শূদ্র গুরু আছে। দিছিং, 

কমলাবাড়ী, বড় দোয়া প্রভৃত্তি সঙ্জের সত্রাধিকারগণ কার । ত]ছাদের 

ভাঙার হাজার শিদ্য আছে। কয়েক পুরুষ পরে এই অজজুচাতে তাছায়াও 

বংঙ্গণ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতে পারেন । এই সকল গুরুবুন্থি ধারা 

বৈদাগণ ঘ'্দ সত্য সত ব্রাঙ্গণ, তাহা হইলে তাহা! পুরুধানক্রমে কিক 

১৫ দিন অশৌচ পালন কারয়া আসতেছেন ও নামান্তে গোস্বামী 

লিখিয়াও শর্দ! লিখিতে বিরত আছেন 2 ঠাহার! যে বাঙ্গণ নঞেন, 

ইহাই তাচার প্রকৃ্ট পরিচয়। 

(১) প্রবোধনীর মতে বৈগ্কগণের অধ্যাপনার অধিকার আছে অতএব 

তাহার! ব্রাহ্মণ । এই দিদ্ধাস্তের তগ্ুকলে ভগবান মন্ূব নি্বালথিত বচন 

উদ্ধত করিয়াছেন। 

অধীনীরংস্তরয়ে বর্ণাঃ স্বকর্শাস্ত। খিজা তয় | 

প্রন্ধয়াদ ব্রাঙ্মপ স্তেবাং নেতরাবিতি নিশ্চয়: ॥ ১০। ১ মনু 

এখানে ভগবান্ মনু বেদ পাঠের কথা বলিতেছেন। তিবর্ণ ব্রাঙ্গণ 

ক্ষত্রিয় বৈশ্য বেদে পাঠ করিতে পারিবে কিন্তু বেদের অধ্যাপন! কেবল 

শ্রাঙ্গণই করিবে অন্তে কেহ হরিতে পারিবে না| ইছার পরের তিন ক্পোকে 
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বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ সর্বদ| শান্ত্র সম্মত কর্মানুষ্ঠানে নিয়ত থাকিয়া সর্ব: 

বর্ণকে জীবনোপায় বিষয়ে উপদেশ দিবেন । ব্রাহ্মণের বেদে উৎকর্ষ প্রযুক্ত 

ও ব্রঙ্গার উত্তমাঙ্গ হইতে জাত বলিয়া ত্রাঙ্গণ শ্রেষ্ঠ | উপনয়ন সংস্কার আছে 

বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছ্বিজাতি। 

প্রবোধনীর মতে আয়ুর্বেদ পুণাতম বেদ কাজেই বৈগ্ভগণ যখন 

আযুর্বেদের অধাপনা করান, তথন তাহার! ব্রাহ্মণ | মনু এখানে বেদেরই 

কথা বলিয়াছেন আযুর্বেদের কথা বলেন নাই। আয়ুর্বেদ চতুব্বেদের 

অন্তর্গত নহে। 

বিষু পুরাণে যে, অষ্টাদশ বিদ্যায় তালিক! দিয়াছেন তাহা এই £_- 

অঙ্গাণি বেদাশ্চত্বারো মামাংপ ন্যায় বিস্তরঃ | 

ধশ্ম শান্্রং পুরাণঞ্ বি! হোতাশ্চতুরদিশ ॥ 
আযুর্বেদে| ধনুর্কেদে! গন্ধর্ব শ্চেতিতে আয়ঃ | 

অর্থ শাস্ত্ং চতুর্থঞ বিষ্যা হাষ্টাদশৈব তৃ ॥ বিষণ পুঃ 
অঙ্গ।নি-_শিক্ষ1!, কল্প, বাযকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, চতুর্বেদ-__ 

সাম, যজুঃ, খক্, অথর্ব ; মীমাংসা, তায় দর্শন, ধর্ম শান্তর ( ম্ব:দি স্মৃতি) 

ও পুরাণ এই চতুদ্দশ বিগ্য! । তার পর বলিয়াছেন "আয়ুর্বেদ, গন্ধবর্ব বেদ 

ও অর্থ শাস্ত্র, এই চারিটা সহ অষ্টাদশ বিদ্তা।” বেদ কথাট। 

থাঁকিলেই যাঁদ চতুর্বেদ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ধমুর্কেদ যাহ! 

দ্বার! যুদ্ধ বিছ্যা, গন্ধব্ব বেদ যাত দ্বারা গন বাজন! শিক্ষা দেওয়া হয় 

তাহাও চতুর্বেদের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। কথা হইতেছে মনত 

বচন নিয়া) মন্ধ যে বেদ বুঝাইতেছেন তাহাই ধরিতে হইবে। 

মনন বলিতেছেন চারি বেদের অধ্যাপন! ত্রাঙ্গণ ভিন্ন কেহ করিতে 

পারিবে না আমরা বলিব আমরা ঘআযুর্বেদের অধ্যাপনা! করাইয়া 

থাকি অতএব আমরা ত্রাঙ্ধণ। এরূপ যুক্কি সম্পূর্ণ অপ্রাসজিক। 



শ্যৈ। ৩ 
আবুর্ষেদ বে প্রকৃত বেদ তাহা প্রমাণ করিতে গিয়! চরকের হূত্র স্থানের 

১ অঃ ১৭ প্লোকের প্রথমাদ্ধ “তভস্তাযুষঃ পুণাতমে। বেদো বেদবিঙগাং 

মত:1” উদ্ধত করিয়া অর্থ করিয়াছেন যে, নেদজেব মতে আযুঝ্েই 

পুণাতম বেদ। | 

তত আয়ুষঃ বেদঃ পুণাতমঃ অর্থাং সেই আমুব বেদ ( জ্ঞান) অতি 

পরজ্র। আঘুর্ধেদই পুণাতম নেদ এ অর্থ কোথা ছইতে 

আসিল। 

স্শ্রুত আযুর্বেদ শবের বুৎপন্তি করয়াছেন__আযুবন্রিন্ বিদ্যুতে, 

অনেন বা আরুর্িন্দভীতি আমুর্কেদ | যা্ার দ্বারা আমুব জ্ঞান জ্গে তাকাই 

'আমযুর্ষেদ। চবক ১৬ শ্লোকে বলিলেন শবীর, উত্তর, মন ও আত্মার 

সংযোগকে আমু কহে ও পরের শ্লোকে বলিকেন বেদবিৎ পঞ্ডিতদিগের 

মনে আয়ুর জ্ঞান ( বেদ ) অতি পবিত্র সামগ্রী । 

এখানে ধে শব্দেবিদাং মত” সেই বেদ (পক যন্ধু সাম অথর্কা) 

মনত ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্ত জাতিকে অধাপনা কবাইতে নিষেধ করিয়াছেন। 

শুঞ্ত তরিবর্ণকেই আনুর্কেদেব অধা'পক বলিয়াছেন ; কাডেট আমুর্যেদের 

অধ্যাপনা দ্বারা মনুব উল্লেখি্ শ্লোক কথিত ব্রা্গীণেব বেদ অধ্যাপনার 

অধিকার লাভ হয় না, এবং আমর আসুবেহদ অধাপনা করাই অতএব 

আমরা বাহ্ণ, একথ। খাটে না। 

(১৫) বৈগ্ক প্রবোধনীর আর একটা যুক্তি, বৈচ্থগণের চিরদিনই 

বাঙ্গণোচিত ও ত্রাঙ্গণ জাতীয় উপাধি দেখা যায়। এই প্রবন্ধে পাড়েনদোকে, 

ওব1, মিশ্রও ভটাচাম্য এবং মহামহোপাধ্যার়, সার্বছোম, শিরোমণি, 

চাড়ামপি। বাচম্পতি প্রত যে কটা উপার্ধর উল্লেখ করিয়াছেন, 

ভাছার একটাও ব্রাঙ্ষণের জাতীয় উপাধি নহে। শাস্ত্রানুলারে ত্রাঙ্গণের 
সখ. গু 
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শ্সা, কষত্রিয়ের বন্ধ বৈশ্তের গুপ্ত ও শূত্রের দাস জাতীর উপাধি । (১) 

বৈগ্চগণ বরাবরই গুপ্ত (বা তত্ল্য কোন তূতি বাচক উপপদ ) উপাধি 

লিধিযা আমিতেছেন। কেছ কথনও শর্মা লেখেন নাই। বৈদ্থের 

শর্মা! উপাধি হালের আমদানি । ভ্াতিতব্ বারিধি ও বল্লালমোঃ- 

মুদগর প্রণেতা ৬উমেশ চন্দ্র বিগ্ারত্ব ১৩১২ সন পর্যন্ত গুপৃ 

ছিলেন। ১০১৮ সনে জাতিতত্ব বারিধির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময 

হইতে শর্মা লিখিতে আরম্ভ করেন; পরে ১৩২০ সনে. তাহার প্রকাশিত. 

মন্দার মাল! পত্রিকায় শর্দপদের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 

সাধক ঢুড়ামণি রামপ্রসাদ দেন তাহার ভণিতায় দ্বি্জ রামপ্রপাদ 

বলিয়। ব্রাহ্মণত্ের পরি5য় দেন নাই। বৈগ্য যে দ্বিজাতি তাহ। শান্তর ও 

ব্যবহারামুমোদিত। মন্থুর মতে ৬ জন ও হারীতের মতে ৫ জন দ্বিজাতি, 

ইহা পরে আলোচিত হইবে । রামপ্রসাদ কথনও নিজেকে শর্মা বলিয় 

পরিচয় দেন নাই এবং ১০ দিন অশৌচ5ও গ্রহণ করেন নাই। 

মহামহোপাধ্যায়, সার্বতৌম, শিরোমণি ইত্যাদি পাঙ্ডিতান্চক 

উপাধি বৈস্তগণ সময় সময় ধারণ করিলেও তত্বার! তাহার! যে ব্রাহ্মণ তাহ! 

গ্রমাণ হয় না। বৈগ্থগণ দ্বিজাতি এবং শাস্ত্রে অধিকারী ছিলেন, 

কাজেই প্ডিত বৈগ্থের পক্ষে ধ সকল উপাধি ধারণ করা কিছুই বিচিত্র 

(১) শর্ববন্ধক্গণন্তোকং বশ্েতি ক্ষ্রসংহুতং | 

গুপ্ত দ'সাস্বকং নাম প্রশস্তং বৈশ্বশূত্রয়োঃ ॥ বিকু পুরাণ 

পর্ব দ্ষণন্ত স্তাড্রাজে। রক্ষাসমন্থিতং | 

বৈস্তন্ত পুষ্টিসংযুক্কং শুত্রন্ত প্রৈবাসংবূতং ॥ মন 
ও1৩২ 

্াক্ষপের নামের শেবে শর্শা ক্ষত্রিক়ের বর্শাদি কোন রক্ষা বাচক, বৈষ্ঠের ভূতি 

প্রভৃতি পুষ্টি বাচক এবং শৃঙ্ছের দানাদি কোন প্রেষা বাচক উপপদ রাখিবে। 



নছে। পত্ডিতাগ্রগণ্য দ্বারিক! নাথ লেন ও বিজয়রতব লেন খবর্ণমেপ্ট 

ভইতে মহামহোপাধ্যায উপাধি প্রাপ্ত হইন্। ছিলেন কিন্তু তাহারা কখনও 

 শর্খা লিবিয়া ব্রাঙ্মণত্তের ভাণ করেন নাই। গবর্ণমেন্ট এখন মহ্থামছো- 

পাধ্যায় উপাধিব জন্ত একটা বৃত্তি নিদ্দেশ করিয়াছেন। এ বৃত্তি 

ব্রাহ্মণগণেরই প্রাপা ₹ওয়! উচিত; উহার প্রতি আমাদের লোত লংবরণ 

করা শ্রেয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের ও শান্তের রক্ষক) হিন্দু রাজগণ 

তাহাদের রক্ষার বিধান করিতেন । সমাজও শ্রান্ধাদি ক্রিয়ায় বিদায় ও 

বৃত্ত আদির দ্বারা এতকাল ব্রাহ্মণ জাতর রক্ষার বিধান করিতেছিলেন। 

বৈদ্য পঞ্জিভগণ কখনও এন্নপ বিদায় কি নুন পান নাই। তখন তাঠাদের 

মামহোপাধায়ের বৃন্ধ নিয়া ব্রাঙ্গণগণসত কলহ সৃটটি করা নুবুদ্ধর 

পরিচায়ক নহে। | 

পাড়ে, দোবে, ওঝা, প্রভৃতি উপাধি গুপিও জাতি বাচক উপাধি 

নহে। এগুলি আধুনিক বিশ্ব বিগ্ালয়ে উপাধিব স্বন্দূপ ছিল, ক্রমে 

বংশ্রগত হইর1 পড়য়াছে এবং প্রারশঃ ব্রাঙ্গণ বংশে আবদ্ধ ছিল। কোন 

বৈগ্ক কুলজি গ্রন্থে পাড়ে, দোবে উত্যাদ উপাধি দেখা যায় না। রত 

মল্লিক চন্দ প্রতায় বৈচের নিয় লিখিত উপাধি লিখিরাছেন যথা :-- 

গেনে দাসশ গুপধুশ্চ দতোদেব: করশ্যথা । 

রাজসোমৌ নন ধরকুণ্ডে। চ রক্ষিত: | 

রাড়ে বঙ্গে বরেছ্ে চবৈগ্াা এতে আয়োদণ । 

অর্থৎ সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, সোম, নন্দী, চদা, কুও 

ও রক্ষিত এই তের ঘর বৈশ্য রাড়, বরেন্ত্র ও বঙ্গে বিদ্যমান । 

কবি কঠহ্ারবিরচিত সন্বৈগ্ককুলপঞ্জিক1 বাছা ১২৯২ সনে 

রাজকুমার সেনগুপ্ ও চ্্রগাধ সেনগুপ্ত লন্ধলন করিপ্াছিলেন তাছাতেও 
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পাড়ে, দোবে প্রভৃতি উপাধি নাই। (১) বৈদ্যপ্রবোধনীর কথিত 

পাড়ে, দোবে, ওঝা, মিশ্র ও ভট্টাচার্য উপাধি প্রাচীন কুলজি গ্রন্থ দ্বারা 

সমর্থিত হয় না। এগু!ল কাল্পনিক ও আধুনিক বলিয়াই ্ুমিত হয়। 

এরূপ ২।৪টী উপাধি কুত্রাপি দৃষ্ট হইলেও তদ্বারা বৈদ্যের ব্রা্গণ্থ প্রমাণিত 

হয় না। 
(১১) বৈগ্যপ্রবোধনী জয়ানন্দ চক্রবস্তীর চৈতন্ত মঙ্গল হইতে আর 

একটা প্রমাগ উপস্থিত করিয়াছেন__ 

নৈগ্ ব্রাঙ্গণ যত নবদীপে বসে। 
নানা মচোৎসন করে মনের হরিষ॥ 

3 ) শকি.ক শ্ৃপমৌদ্গলাধন্বস্তরিকুলে বাঃ । 

বৈদ্যাত কুলীনাঃ সিদ্ধাঃ হাঃ তদন্তে সাধা স'জ্ঞিতা ॥ 

সেনে। দ'সশ্চ গুপুশ্চ সিজ্ধানাং পদ্ধতি: শ্বত। 

শক্তিধসবন্তরী সেনৌ মৌদগল্যে দাসপন্ধতিঃ | 

কাশ্যপন্ত্ব ভবেদ গুপ্ত ইতি দিদ্ধনিরূপণং ॥ 

বেহ্য'নরে! ভরদ্বাজঃ কৃষ্যাত্রেয়োহঙ্গিরা শুথ! । 

শালক্কায়নশাগিলো! কৌশিকোহথ বশিষ্ঠক: ॥ 

শী শ্ীিশীটিটাশিশী শতশত পপ 

বাংসো। গৌতম সাবর্ণা বাল মালক এব চ। 

আলম্বাফ়ুন ইভাপি প1521 

আত্রেয়ে'শ হথাগ্যুশঠ তখ| বিফুমহধিক: | 

মাকণ্ডেয়ে। ফ্বংশ্চৈব সাধ্যানাং গোত্রসংগ্রহত ॥ 

দোমোর'জশ্চজ্নন্দিধরা; কুণ্শ্চ রক্ষিত | 

দহদেবকরা: সাধো দশ পদ্ধতয়ং শ্মতা:॥ 

সাধো কৃত্রাপি দৃষ্থতে সিদ্ধানাং গোত্রপদ্ধতি: | 

মহৎ পরিগৃহীতত্বান্নাগাদিতাবপি কচিৎ ॥ 

ওত্রোত্বমৌ দত্তদেবৌ মধামাশ্চ হরাদয়;। 

অহম1: কুও চকজ্জাদযাঃ কইউটসাধ্যাশ্চতে মত|:॥ 



(০১৪ ৩৭ 
ও মন্তব্য গ্রকাশ করিয়াছেন “এখানে বৈগ্ক ও ব্রাঙ্গণ এইরূপ অর্থ 

করিলেও পূর্বে বৈগ্ভের উল্লেখ থাকায় বৈচ্ছে রই শ্রেষ্ঠত্ব সৃচিত হইতেছে। 

অগ্তাপি বহু স্থানেই বছ বৈস্ক প্বৈগ্ঠ ত্রাহ্গণ” বলিয়া আত্ম পরিচয় 

দিয়া থাকেন এবং অন্ঠান্ত জাতিরা অনেক স্থলে বৈষ্তাগণকে “বদ্ধ 

বামুনশ বলেন । এই সকল লোকগ্রসিক্কি অমূলক চটতে পারে না”। 

অবগত এ লোকপ্রসিদ্ধ অমূলক তষ্টতে পাবে না, কিজ বৈগ্গণ ষে 

আবহমান কাল মন্বর্ভ বলিয়া পরিচয় দয়! আদিতেছেন সে লোকগপ্রসিদ্ধি 

ও উড়ান যায় না । 

শন্দেবর বিগ্াদের দাবা বৈগ্ঠ জাতির শেষ্টত বাদ্ধাণর উপর দীড় 

ঝরাইতেছেন। “কায়েত বামুন” ধোপা নাপিত প্রস্তুতি প্রচলিত কথা 

ঘ্বারা কি পূর্ব শব্দের শেষ্টত্ গ্রতিপাদিত হইছেছে? তাহা হইলে 

কায়েতকে ব্রাহ্মণ ৭ ধোপাকে নাপিত হইতে শ্রেষ্ট বপিতে হইবে? 

শশ্বযুলমঘোনামতক্ধিতে” এই শৃত্র দ্বাবা শন বিশ্টাসান্ুলারে শ্রেষ্ঠ বুঝিতে 

হইবে? (১)শ্বন (কুকুর) (২)বুপন (যুবা) (৩) মঘলন ($্ত্র)। 

বুকুর উন্দ্র অপেক্ষায় শ্রে্ট হইয়া পড়ে । ধশ্ম মঙ্গলের *বাঙ্গীপ পতিত 

বৈগ্ঠ” স্থলে প্রবোধলী কি মন্বপ্য করিতে চাঙ্চেন? 

বৈগ্কগণ ধিঙ্জাতি ও এতকাল আচার নিঠ ছিল। বঙ্গদেশে বাঙ্গগ ও 

বৈগ্ভ ভিন্ন এতকাল আর কোন দ্ধিাতি ছিল না। কাজেই উর জাতি 

কোন স্থানে যদি প্বদ্দি বামুন” বলিয়া থাকে হাহ! কি বাঙ্ধণন্ের প্রমাণ? 

বৈগ্চগণ এতকাল অন্ব্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেন এখল বদি বৈগ্ধ ব্রাহ্মণ 

বালয়া কেহ পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁঠাও প্রমাণ নহে । বৈগ্যগণ স্াঙ্মণ 

কইলে সকল স্থানে সকল দেশেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং 

ওরনুরূপ বাবার করিতেন। 

৯. (১৭) বৈষ্ঠ প্রবোধনী মতে বৈগ্ভগণের ব্রাঙ্মপোচিত উপনয়ন, যেহেতু 



৩৮ বৈদ্য। 

তাছারা কার্পাস নির্শিত যন্ত্র ধারণ করেন এবং ভবতি ভিক্ষাং দেহি 
বলিয়া থাকেন। 

ভগবান্ মন্তু ব্রাহ্মণের কার্পাস সুত্রের, ক্ষত্রিয়ের শণ সুত্রের ও বৈশ্ের 
মেষ লোমের উপবীতের বাবস্থা করিয়াছেন কিন্তু সকল দেশে সকল 

দ্বিাতিগণ কার্পানোপবীত ধারণ করেন। পশ্চিম দেশের ক্ষাত্রয়গণ 
এবং মাড়োয়ার দেশের আগরওয়ালা টবগ্যগণ কাপপাসের যজ্ঞ সুত্র 
ধারণ করেন; তাহারা কি সকলেষ্ট ব্রাঙ্গণ ? মেখলা সম্বন্ধেও এ কথা । 
কালক্রমে পার্থকা উঠিয়া গিয়াছে (১)। ক'লকাতায় উড়িষ্য। দেশবাসী 
মুটিমা মন্ভুরের গলার কার্পাস নিশ্িত যজ্ঞোপবীত দেণ। যায়, ইহার| 

সকলেই কি ব্রাঙ্গণ? ভপতি শবের অগ্রপশ্চাৎ প্রয়োগ কিছু একটা প্রমাণ 
নে । ব্রাঙ্গণগণই বৈদ্ধ জাতির মঙ্জোপবীত দিয়া থাকেন: তাহারা 
অতট! তঙ্গাইয়৷ দেখেন না এবং এরপ পার্থকা যে আছে তাহা অনেকেরই 

জান! নাই | তাহার! নিজে যে ভাবে ভিক্ষা করিতেন তদ্রপহ বলিতে 

শিক্ষা দেন। আব সর্বনই ষে এইরূপ প্রয়োগ হয় তাহার প্রমাণ 

কোথায়? 'আন্কাল ব্রঙ্ষচরধ্যই নাই তার আবার ভিক্ষা কি? বৈগ্ঠ 

প্রবোধনী বলেন *উপনয়ন রাঢ দেশে চিরকালই অথ ত 1” একথা কে5 

অস্বীকার করে না। নৈচ্যগণ যে ব্রাহ্মণ নহে তাহার গ্রমাণ, যে দেশে উপ- 
৮৮১৯০ 

(১) শান্থে পৃথক পৃথক জাতের বিভিন্ন বস্থু ও টত্বরীয়ের বিধান করিয়া পরে 

সকলের পক্ষেই কর্পসবংস্ত্ুর বাবস্ব। দিয়ান্েন। যখ! ৃ 

সর্কেষ'ঞ কার্প(সসঞ্চারিকৃতং। কাবায়মপে)কে | 

বাঞ্ষ : হাক্গপন্ট ম'ভিউহারিজে ইতরয়ো; ॥ গৌতম ১২ অঃ 

ঘও সম্বন্ধে মহহি গৌহম পৃথক পৃথক কাষ্ঠের ব্যবস্থা দিয়া পরে বলিয়াছেন সকল 
জ্াস্টিই কোনয়প হজীয় বৃক্ষের সবক্ধল ফাষ্ট নও ধারণ করিতে পারে। গৌতক 
১ম জধ্যার। ৃ ৃ 



বৈদ্য । ৩৯ 

নয়ন অথগ্ডিত সে দেশ হইতেই পাওয়! যায়। বৈদ্য তাঙ্গণ হলে ত্রাঙ্ছণের 

হায় তাহারও দশ দিন অশোচ, এত বড় একটা মোটা কথায় কাহারও 

ভুল হইত ন1। 

(১৮) বৈষ্চের গ্রতিগ্রহাধিকার আর একটা ত্রার্মণত্বের গ্রমাণরূপে 

উপস্থাপিত করিয়া ২টা বচন উদ্ধত কর! হইয়াছে । 

(১) দুষ্ট জ্যোতিধিকান্ বৈগ্কান্ দগ্তাৎগাং কাঞ্চনং মঠাম। 

(১) রিক্কপা'ণন পথ্যোন্, বাঞানং ভিষজং গুর্ং॥ 

স্টোতধিক, রাজা ও চিকিৎসককে রিক্ত হস্তে দশন করতে নিষেধ 

করিয়াছেন। শেষোক্ত বচনের পাঠ শব্দ কল্প দ্ুমে রিক্ত পারি” গুলে 

“রক চস্ত" আছে। । 
ইহার ধার! বৈষ্ঘকে কিছু দর্শনী দিবার বাবস্থা করিয়াছেন মাত্র। শব 

কল দ্রমে এ বচনের পুর্বে আছে “দূতো ফযোগী চ রিক্ুতন্তে। বৈগ্কং ন 

পশ্বেহ।* যেদুত চিকিৎসককে জানিবার জন্য প্রেরত ভইবে সে ও 

রোগা চিকিৎসককে কিছু দিবে। ডাক্তার কাঁবরাঞ্ের পারিশ্রমিক 

দেওয়ার ব্যবস্থা এখনও "আছে এবং চিরকাল ণাকিবে। কোন 

চিকিংসককে রক্ষা করবার ভন মদি কেত কখনও বুতি শ্বূপ 

ভূম দান করিয়। থাকেন তাঠ1 কি এট মনু কথিত নিষেধ বাকা মধ্যে 

আসে। রাজগণ ভূমিদিন করিয়া নানা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিতেন, 

ইহার বছল দৃষ্টান্ত নর্তমান আছে। আসাম দেশে ছিন্দু রাজগণ ত্রাহ্মণেতর 
জাতিকে সদগুণের পুরস্কযর গ্বরূপ অনেক ভূমি দান করিয়া ছিলেন। 

এ নকল দান গ্র্থীতার উতর পুরুষগণ অগ্ঠাপ ভোগ করিতেছে । 

প্রবোধনী চন্্রদেবের যে তা শাসন লিপি উদ্ধত করিয়াছেন, তদ্বার। 
দান গ্রধীত! ফে বৈভ কি ব্রাক্ধপ ছিলেন,তাছা স্থির সিদ্ধাযে। আস! বাক না). 

*৩প্ত শব প্রয়োগ দ্বারা বৈগ বধর্্ী বলিয়াই অনুমিত ৪র়। পূর্বের স্কিম 



৪০ বৈদা । 

পুরুষে গুপ্রের পরে কোন শর্মা শব নাই। পীত বাসের গুপ্ত উপাধির পরে 

শর্শী সংঘোগ কি জন্ত হইয়াছিল তাহা স্থির কর! স্থকঠিন। বৈত্য 

গ্রবোধনীব মন্তব্য “এখানে গুপ্ত শর্মা! উপাধি দ্বারাই প্রতিগ্রহীতার বৈদ্য 
চিত হইতেছে কারণ রাট়ীয় বা! বারেন্দর ব্রাহ্মণ দিগের গুপ্ু উপাধি নাই ।” 

গপ্রবোধনীয় মতে বৈগ্গণ শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ; কাজেই এ কথার সঙ্গতি 

কোথায়? (১) আর এই তাম শাসন যে ভ্ঞাল নহে এবং পাঠ 

যে শুদ্ধ রূপে উদ্ধত হঠয়াছে__তাহারই বা প্রমাণ কি? একই শাসন 

লিপি নান! জনে নান! রূপে পাঠ করার দৃষ্টান্তও বিরল নছে। 

ভগবান্ মনু ১০ অধ্যারের ৭৫--৭৮ শ্লোকে নিষ্প লিখিত মত ব্যবস্ 

দিয়াছেন যথা £__ 

সাঙ্গ বেদের অধ্য্ন ও অধ্যাপন, বঞ্তন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রচ 

ব্রাহ্মণের এই ফড়বিধ কর । ষটু কর্ম মধ্যে অধ্যাপন, যান এবং 

সংগপ্রতিগ্রহ এই তিনটা ব্রাঙ্গণের উপজীবিক1!। বাজন, অধ্যাপন এবং 

প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। দান, অধ্যয়ন এবং যাগ এই তিনটা 

উাদের কর্তব্য এবং ক্ষত্রিয়বৎ এ কাধ বৈশ্বের পক্ষেও নিষিদ্ধ। প্রজা- 

গণের রক্ষা বিধানার্থ অন্ত্র শস্্র ধারণ ক্ষত্রিয়নের বৃত্তি; পণ্ট পালন কুষি 

বাণিজ্য বৈশ্বের জাবিকাঁ। দান ষাগ ও অধ্যয়ন উভয়ের ধন্ধ কর্ম মধো 

পরিগণিত । ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাস, ক্ষত্রয়ের প্র] পালন, ও বৈশ্ঠের বলিভ্য 

ও পশ্জ পালন। মনু ব্রাঙ্গণেতর জাতিকে প্রতিগ্রহ অর্থং দান গ্রহণ 

করিতে নিষেধ করিয়াছেন মাত্র । চিকৎসকের অর্থ গ্রণ, দান নহে 

এবং ইহাকে প্রতিগ্রহ বল! যাইতে পারে না। 
(পাশ 

(১) চশ্র দেবের উদ্তত তারশাসন মকর গুপ্ত প্রপ্রৌত্রার বরাই গুপ্ন্থ পৌত্রার 
হুষঙ্গল গুপ্ত পুত্র শান্তি বারিক আ্ীপীতখান গুপ্ত পর্শণে বিধিবনুধক পূর্ববকং 

ভা শাসনীকৃতা প্র পাতি; ॥ 
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(১৮) গ্রবোধনীর মতে *রাচীয় সমাজের বছ বৈষ্য চিরদিনই শালগ্রাম 

1 পুজা করিম! থাকেন। ইছা দ্বারা বৈচ্ের ব্রাঙ্গণ্ত প্রদাণিত্ত 

ক দুর্গ পুরা ও কালীপুজা এবং চীপাঠ অনেক বৈগ্য স্বং 

করিয়! থাকেন।” 

দিঙ্গাতি মাত্রই পালগ্রাম পুর্ভনের অধিকারী, ঠা ত্াহ্মণতের নিদর্শন 

নহে। (১) পশ্চিম দেশে ক্ষত্রিয়গণ শালগ্রাম পুজা করিয়া থাকেন। 

বৈগ্থগণের পৌরহিত্য কাঁধা করার কোন [নিদশন নাষ্ট। (নিকের বাড়ীর 

দরগা পুজা কি কালী পুজা কবিবাব কোনও বাধ! নাই। চণ্ডী পাঠ সকল 

দীক্ষত বাই করিতে পারেন ।  পুবাপ পাঠে সকল জাতির 

সমান অধিকার শাঙ্সে বাত আছে। তষ্থু শাস্ত্রে বিধান মত আগমোক 

পূজা গুরুর অভাবে বক্তমান নিজ্গে করিবে । (২) 

প্রবোধিনী বলেন “মৌদগল্য, ভবগ্ধাজ, মতের, রুষগাত্রের। কাশ্াপ কৌশিক 

প্রৃতি বৈষ্থগণেব গোত্র প্রবর্তক মছর্ষগণও যে বৈষ্ক ছিলেন তাঙার 

ধণেষ্ট প্রমাণ পাওয়া বায় (চরক শুর ২১২১ আঃ দষ্টবা)।” উতার অর্থ 

কি? প্রবোধিনীর মাতে বৈষ্ঠ শেঠ ব্রাহ্মণ ; সেন্গপ স্কানে কেবল এ 

কয়জন গষে কেন, সমস্ত গুধিগণ্ (বস্তা! সার টে টির $ইলে 

১) | বিশরক্ষযবৈষ্ঠানা ডি $ 

অধিকারে ন শৃল্লাণাং হুরেরচ্চা্চনে কচিত। 

এ প্রমাণ বৈদা প্রযোধনী নিজেও ঈদ্ধ,» কপরিকাঞজেন। 

| সঃ বৈ; পু 

্রাঙ্গণক্ষজিগবিশ  আরপা? ছিজধপ্রিপঃ | 

অধিকার; শ্বৃতঃ সমাক শাল গ্রামশিলাক্ঠনে 1 পর পুঃ 

(২) জআগমে'ক পু্জনেতু অধিকানী গরু: হর | 

গুরোরভাবে দেবশি পয: পূজাছিকং চরেং | 



৪২ ব্দ্যে। 
ইহার! কেহই যে অন্বষ্ঠ ছিলেন না ইহা নিশ্চিত। গোত্র বিষয়ে নানা 

প্রকার বিতর্ক আছে। রঘু নন্দন বলেন-_ 

“প্রত্যেক বংশের 'মাদি পুরুষ ব্রাঙ্গণকেই গোত্র বলে। সুতরাং 

ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও বর্ণেবই গোত্র সন্তবে না। অথচ বিবাহাদি 

ধন্ম কর্মানুষ্ঠানে সর্ব জাতির গোত্রোল্লেখ শাস্ত্রে আদিষ্ট হওয়ায় ক্ষত্রিয়, 

বৈশ্ঠ ও শদ্রদিগের স্বস্ব গোত্রের অভাব হেতু পুর্ব পুরুষীয় পুরোভিতদিগের 

গোত্রই তাচাদের গোত্র বুঝিতে হইবে” এইমত ঠিক হইলেও অন্বষ্ 

বৈছ্বের প্রতি বর্তিতে পাবে না। তন্বষ্ঠগণ যখন ব্রাহ্মণের ওরসে 

বৈশ্তা কন্তাজাত তখন যে ব্রাহ্মণ আর পুরুষ হইতে জম্মু হইয়াছে তার 

নাম অনুসারে বৈষ্ঠের গোত্র প্রবর্তিত ভইয়াছে। সেই জন্াই বৈদ্য 

কুল চন্দ্িকা বৈদ্ঘকে অম্বষ্ঠ স্বীকার কারয়া গোত্র সম্বন্ধে 

লিখিয়াছেন 

যস্ত যস্ত মুনের] যঃ সম্তানঃ সস বিশ্ুতঃ। 

তন্ুদগোত্রাদিনা বৈষ্ঠঃ শ্রেষ্টান্স্থ স্বকম্মণ। ॥ 

যে যে মুনির সন্তান তাহার গোত্রও তাহার নামানুসারে হইয়। থাকে 

এবং নিজের কন্মানুমারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াথাকে। একই গোত্রের 

বৈগ্ধ কেছ বা কম্ম দোষে নীচ ও কেহবা সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ 

করিয়াছেন। বৈগ্যদগের মধ্যে সিদ্ধ সাধ্য ও কষ্ট কুল আছে। 

সিন্ধং সাধাং তথা কষ্টং ত্রিবিধং কুলমুচাতে। 

কবি কণার কুলপজিক!। 

এখন কথা হইতেছে যে, বৈগ্থগপ বঙ্গ সত্যই শ্রেষ্ট ব্রাঙ্গণ, তাহ! হইলে 

ব্জদেশে তাহারা কিরূপে শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণত্ধ হারাইলেন। কিরুপে উপবীত 

ধারী বৈভগপ শাহের পরিবর্তে পঞ্দশাহ অশোচ পালন করিতে লাগিলেন, 
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নামান্তে শশ্বা লেখার পন্ধতিই ব! কেন পরিতাক্ত হইল এবং কেনই বা! শর্মার 

পরিবর্তে সেন, দাস, দত্ত, ধর, কর লিখিয়! অন্তে শান্রীয় বৈশ্তোপাধি 

গুপু লিখিতে লাগিলেন ? এইট সকল কথার সংউত্তরকি? যাছচার! 

শন্মী লিখিতে আারস্ত করিয়াছেন তাষ্ঠাব। অবশ্যই একট। জবাব ঠিক 

কবিধাছেন। এখন তাহার সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা কর] যাউক | বৈজ্ক, 

প্রবোধনী মতে বারেন্দর ব্রাঙ্গণ রাজ! গণেশ বৈষ্থ দিগকে অথ্ষ্ঠ জাত রূপে 

পরিচিত এনং বৈধ্ঠাচারী কবিবাধ ভন্ঠ রাজান্ঞা গ্রচার কারয়া ছিলেন।, 

£সিয়াটিক সোলাইটিতে সেই আন্ঞ! পত্রথানি পাওয়। গিমানে এবং কয়েক 

বংসর পুরে পণ্ডিত শ্রধুকু চন্দ্র পেখর স্মৃতি এবং গোপাল কবিরাজ 

মহাশয় কো্কুক সাহেবের ঠিষ্টার অব দি বিচুয়ালস অব বেঙ্গল নামক 
তস্ত লিখিত পুস্তক দেখিয়া রা গণেশের সেই আজ্ঞা প্রান অবিকল 

লিপিযা আনিয়া ছিলেন | ভাহ। এই 25 

সত্যন্রেতাদ্ধাপবেধু বৈগ্ঠান্তপোক্জানঘুক্তা িস্থান্চ  আলন্। 
সম্প্রতি এতে শ্জিহীনা আচারভরষ্টাশ্সাতবন্। অতঃ শ্রীমগ্মঠারাজাধি 

রাজগনেশচন্ত্রনুপতেরন্ুজ্তর। নিপ্রাণামন্ুরোধাৎ অগ্ঠ প্রতি অনষ্ঠা 

বৈশ্যাচারিণো ভবিষ্বাস্তি মৃলবরাক্ষণাঃ অন্থষ্টেঃ সঙ ভোজনাদিকং নাচরেযুঃ। 

যে চ ব্রাহ্মণ! অমীভিং সহ ভোজনাদি কবিপ্যান্ত তে পিতা ভবিধ্যস্থি ॥ নষ্ট 

ভেতা ও দ্বাপর যুগে বৈদ্গণ তপোক্ঞানশাশী ও বঙ্গান্ ছিলেন, এখন 

্টাচারা শক্তিহীন ও আচার ভষ্ট জষইটয়াছেন। এত ওল্ত রাঙ্ষগদিগের 

অনুরোধ অনুসারে মন্মহারাজাধিরাজ গনেশচন্ত্র নপতি আজা 

করতেছেন বে, আদা হটতে অন্মষ্ঠ ভ্রাঙ্দঞ্প বৈশ্বাচারী হবেন 

এবং অআপক্স ভআ্াকানেলা তাদের সহিত ডোজনাদি করিবেন 

না। বন্দি অপর কোন ব্রাঙ্গণ তবহ্ছষ্ট ভরা পেব্প সহিত তোজনাদি 

করেন তিনি ব্রাহ্মণ সঙগাজ হইতে পতিত ছইবেন। (নৈধা প্রধোধনী) 
চি 
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বুলে অন্হষ্ট ক্রাঙ্সীলি শদ নাই কেবল অন্বষ্ঠ বলিয়াই আছে। 
অপর কোন ব্রাহ্মণ স্থলে মূল ব্রাঁঙ্মাশ আছে। 

অনুবাদ এইরূপ দাড়াইবে--সতা ব্রেতা ্বাপর যুগে বৈদাগণ তপোল্ঞান 
যুক্ক ও বিদ্বান ছিলেন। সম্প্রতি তাহারা শক্কিহীন ও আচার শুট 

চইয়াছেন। এই জন্য ব্রাহ্গণদ্িগের অনুরোধে মহারাজাধিরাক্ত গণেশ চন্দ 

নৃপতি আজ্ঞ। করিতেছেন যে অগ্ঠ হইতে অস্বষ্ঠটগণ বৈশ্যাচারী হইবেন। 

মুল ব্রা্গণগণ তাহাদের সঠিত ভোজনাদি করিবেন না। যেসকল 

ব্রাহ্মণ উহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন তাহার! পতিত হবেন । 

বাহাতক এই আজ্ঞ! প্রচারিত তাহাতক বৈগ্ভগণ ব্রাহ্মণাচার ছাড়ি 

বৈপ্তাচার গ্রহণ করিলেন এবং রাতারাতি সকলে পনর দিন অশৌচগ্রণ 

ও শর্শা। উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বৈশ্য হইয়া গেলেন। “এক ভ্রন না 

রহিল বংশে দিতে বাতি ।” 

এট! অতি রহস্য পূর্ণ কথ। বটে; আর এতকাল কুলত্রী গ্রন্থক[রগণ 

মধ্যে কে€ কিছুই জানিলেন না। বৈষ্যদিগের মধো কোন কালেই সংরূতজ্ঞ 

পণ্ডিতের অভাব 'ছল না; কিন্ত সকলেই রাঞ্জার মোহাজ্ঞার পড়িয়া 

বিশ্বতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন । এই নৃপাজ্জার কোনরূপ ঞ্নশ্রুত 

কি প্রবাদ রহিল না; হঠাৎ একদিন এনিয়াটিক সোপাইটী হষ্টতে এই 

অসুলারদ্ব আবিষ্কত হইল। বৈগ্ভগণ বৈশ্য হইলেন বটে এবং শঙ্খ উপাধিও 

তাগ করিলেন; কিন্তু ধাহাদের গোস্বামী উপাঁধ ছিল ক্ঠাারা তাহ! 

পাঁরত্যাগ করিলেন না এবং শিষ্যুকে দীক্ষা দিতে বিরত হইলেন না। বঙ্গে 

বল্লাল ও জক্ষণ সেনের বিবাদের একট। স্বৃতি আজিও রহিয়াছে এবং 

কুলজী গ্রন্থে ও মহারাক্তা রাজবল্পভ যে বাধস্ক। নিয়াছিলেন তাঙ্ছাতেও 

লিপিবদ্ধ আছে। রাজ! গণেশ বল্লালের অনেক পরের লোক অণচ বর্লালের 
সৃতি রছিয়! গেল কিন্তু গণেশ রাজার কথা ছাপ মুদ্ছিয়া গেল। এটা কি: 
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এফট! গ্রচেলিক! নহে ? লক্ষণ ও বল্লালের বিবাদের স্বৃতি কত স্থানে 

আছে। লক্ষণ সেনের সমলামারক ভট কবি মহাত্মা গোবিন। ভট্ট লক্ঘাণ 

সেনের গুণ বর্ণনা করতে গিয়া বলিয়াছিলেন, “অনাচারী নৈগ্কা উপবীত 

ভোড় দিয়, সাধু সমাজকে | সম্মান বাড়ায়া. হ্যায় ।* 

যে সকল বৈদ্য বন্্াল সেনের গৃহে অল্প ভোজন করিয়া ছিলেন এবং 

ধন লোভে কি রাজ ভয়ে বল্লাল সেনের সম্প্রদায় ভূত চষ্টয়াছিলেন লক্ষণ 

মেন সেই 'অনাচাবী বৈগ্াগণের উপবীত ছিন্ন কবিয়াছিলেন। আর ধাহারা 

অন্ত দেশে চলিয়া [গয়াছিলেন, তাঙ্চারা *পূর্বাৎ বাণঙার সে দেশে 

করবিলাশ | যেসকল নৈচ্ঠ বাঢ় দেশে চ'লয়া যায়, চাতাদের পূর্বের আচার 

অক্ষু্ রঠিল। রি 

পাচশত নংসর পুর্বে তুলো পঞ্চানন লিখিয়াছিলেন 

বল্লাল লয় যদা পল্মুনী জাতি চীনা। 

লক্ষণ কে ছিজে এ প্রথা তদেপিনা ॥ 

ভাট বল্লাল তাজে কুপুত্র বলিহছে। 

এই সময় বল্গালের অইনধ আচরাণ কতকগুলি বৈচ্যেষ পৈতা যায় এবাং 

কতক বৈদ্য ভিনদেশে পলাইয়া যায়। 

রামজাবল এই কাঠিণী এই ভালে লিপি করিয়াছিলেন-- 

লক্ষণ সলিল বৈগ্ে ঢাক দিয়া সবে। 

ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শদ এবে॥ 

লক্ষণ অনুগত নৈগ্ক পৈতা খুচাইল। 

সেই হইতে বোগাব পৈতা গিহাল ॥ 

ছুজের আজ্ঞা বৈগ্ পুনঃ উপনীত। 

পুনরায় 'ছবজ ভাব মথা পূর্বরীত ॥ 

হাক্ার। বল্লালসত সংস্্ চয়াছলেন সে সকল অনাচারীব “উপবীত 



৪৬ ৃ . বৈদা। 

'তোড় দিয়!” আর ধাহারা পৈতা ত্যাগ করি সদাচার রক্ষা! করিয়াছিলেন 

তাহার! পুনরায় পৈতা গ্রহণ করিয়া “পুনরায় দ্বিজ ভাব যথা পূর্ববরীত” 

গ্রাপ্ত হইলেন, পূর্বরীত ত্যাগ করিলেন ন1। যাহার! রাঢ় গ্রভৃতি দেশে 

পলাইয়। গিয়া অনাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহার! *পূর্ববং 

বাবার সে দেশে করিলা।” এই রামঞ্জীবন মহারাজ রাজবল্লতের সম- 

সাময়িক ছিলেন। তিনি কুল পঞ্জিকাতে লিখিয়াছিলেন_ 

বৈচ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম। 

সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥ 

দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান। 

সবে আনি জিজ্ঞাসেন শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 

দ্বিঞজ্জের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত। 

পুনঃ করে দ্বিপ্ধ ভাব যথ। পূর্বরীত ॥ 

এসময়ও কেহ বৈস্ভের পূর্বরীত পরিতাগ করিলেন না। যাহার! 

উপবীত গ্রহণ করিলেন তাহারা পূর্কেের মত দ্বিজ ভাব প্রাপ্ত হইলেন। অথচ 

কেহ রাজ। গণেশের অত্যাচারের বিষল্প কিছুই জানিলেন না। সকলেই 

বৈশ্বাচার গ্রহণ করিয়। পনর দিন অশৌচ পালন করিতে লাগিলেন । 

এত বড় রাজা যে বল্লাল সেন, তাহার শাসনেও মকল বৈদ্য পূর্ববচার 

তাগ করেন নাই; আর রাজ। গণেশ বলিলেন, আজ অবধ তোমাদের 

১৫ দিন অশৌচ হইল, অমনি রা, বরেআ, বঙ্গ সমস্ত দেশের বৈগ্থ সমাজ 

এক ঘোট ইরা বৈশ্তাচার গ্রহণ করিলেন! রাজ! গণেশ ত বাড়ী বাড়ী 
পাহারা দেন নাই, তাহার! নিজ ঘরে ১* দিন অশৌ6 পালন করিয়া 

গোপনে পিতৃ পুরুষের অস্তোষ্টি ক্রিয়া কগায় কি বাধা ছিল? এসময় 

বঙ্গীয় বৈদ্ঠ লম।জে ধর্মতাব লুপ্ত হয় নাই। সকলেই বর্শতীরু ছিলেন। 



বৈদা। ৪৭ 

তাহার জানিয় শুনিয়া পিত। মাতার শ্রাদ্ধ পতিত করিয়া পতিত হইয়া- 

ছিলেন, উহ কল্পনার অভীত। 

রাজ! গণেশের মৃত্যুর পরও কি বৈদ্তগণ নিজ নিত অশৌচ ও আচার 

গ্রহণ করিতে পারিলেন না? রাজ গণেশ মাঝ সাত বৎসর রাজ করিয়া 

১৪১৪-১৫ থৃঃ পরলোক গমন করিয়া'ছলেন এবং তাতাব পুত্র যছু মুললদান 

ধর গ্রচণ কারয়া জলালউদ্দীন্ মহ প্মদ্ শাহ নামে সিংহাসন আরোছগ 

করিয়াছিলেন । কাজেই সে সময় বৈছ্যগণের পূর্ব্বাচার গ্রহণের 'কোন 

বাধা ছিল, একথ! বলিতে পারা বায় না। 

কথত রাঞ্জাজ্ঞার অস্তিত্ব ও যথার্থতা সম্বন্ধে কোনরূপ আন্বা স্বাপন 

করা অপস্তব। রাঞ্জা গণেশের জাতি পাত করার প্রসঙ্গ অলক ও 

অগ্রামাণা । উদ্ধত আল্ঞ। পত্রে দেখা যার, সে সময় ছুট শ্রেণী ছিল-__ 

এক শ্রেণী অথষ্ঠ ও অপর শ্রেণী মূল ব্রাহ্মণ । অন্ষ্ঠগণ আচার ভারাইলেন 

কিরূপে তাহাব কোন উল্লেখ নাই আর বিপ্রগণহ বা হঠাৎ কেন জীর্ধা 

পরতন্ত্র হইয়া এরূপ অনুরোধ করিলেন তাছ! বুঝিবার কোন উপায় নাই। 

প্রবোধনীর মতে বৈস্ঞগণ ব্রাঙ্গণ ছিলেন, একটা স্বতন্ত্র জারি নঞেন; 

বৈদ্যগণ বিগ্বা বলে ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে শ্রেঠত্ব লাত করিয়াছিলেন এবং 

তাহার! অধ্থঠ নেন । এ কথা সত্য হলে ঠঠাৎ রাজাজ্ঞার অবষ্ঠ শক 

কোথা হইতে আমিল। আৰ একটা কথা বিবেচা, চারি ভায়ের মধো 

ভুইজমে বিদ্যাবলে বৈদ্য (শ্রেষ্ট ব্রাঙ্গণত্ ) লাভ করিল, কাবশিষ্ট ছুটজন মূল 

ব্রাহ্মণ রহিয়া গেল। রাজাজ্ঞায় বৈদা ছুট জনট জাতান্থরিত হল! এরূপ 

অবস্থায় বংশাবলী দ্বারা সব্বন্ধ নি্য়ের সম্ভাবনা থাকিত। €ট প্রদেশে 

বনু পুরুষ পূর্বে কোন পরিবারের এক শাখা মুদলমন হইরা গিয়াছে, 

এক শাখা এখনও হিন্দু আছে। ইছাদের সন্ধা এখনও কেহ বিশ্ব 

হয় নাই এবং বংপাবলীর গ্থার! অপ্যাপি সম্বন্ধ নির্নীত হইতেছে। বঙ্গাাণ 



৪৮ বৈদা। 
ওকে রেলে 

বিষয়ে যাহার! বৈশ্ঠাচারে অপসারিত লইলেন, তীাচাদের সহিত বংশাবলী 

ছারা অপর শাখার সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় থাটকিত। কত সহঅ বংসর 

হইল রাঢ় ও বঙ্গের বৈদাগণ বিভিন্ন হঈয়াছেন ; কিন্ত আজিও কুণজি- 

গ্রন্থ দ্বার! সঘ্বন্ধ ও বংশ স্থির করার উপায় আছে। এ তাবে পর্যযালোচনা 

করিলেও &ঁ আজ্ঞ। পত্র যে অলীক ও অসার তাহাই প্রমাণিত হয়। 

বৈগ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে তাহাদের চিকিৎস৷ বৃত্তি কোথা হইতে আদিল? 

ব্রাঙ্মণগণের অধায়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, গ্রাতিগ্রহ এই ষট. 

কম্ম ধন্মশান্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। চিকিৎসক ব্রাহ্মণ ত অতি হেয়, মনু 

প্রভৃতি শান্্রকারগণ তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতেও নিষেধ করি- 

ঘ্াছেন। (১) যে সকল বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা! করেন তাহারা কি 

তবে এই হেয় চিকিৎসক ব্রাহ্মণ হইতে প্রস্থত মাছেন? নৈদ্যগণের বৃত্ত 

যখন চিকিৎসা, তখন তাহারা শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ ন1 হইয়! অতি নীচ ব্রাহ্মণ 

হইয়া পড়িবেন ! 

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে অন্ষ্ঠ জাতি সে বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে 

পারে না। শান, সদাচার, লোক ব্যবহার, কুলজি-গ্রন্থ সমস্তই সমস্বরে 

এবিষয়ে সাক্ষা দিতেছে । বৈদ্যগণ অন্বষ্ঠ নতে, এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ, এই 

উক্তির অনুকূলে যে সকল যুক্তি ও হেতু উপস্থা।পত কর! হইতেছে তাহার 

অসারত প্রতপাদন কর! হইয়াছে । বৈদ্যগণ যে অন্বষ্ঠ তাহাও প্রদ(শত 

হইয়াছে । এখন দেখ! যাউক, বৈদ্যগণের কিরূপ আচার শাস্ত্রঙ্গত 

এবং তাঠাদের স্থান সমাঞ্জের কোন স্তরে? 
পাপা, 

(১ ) চিঁকংসকান্ দেবলকান্ মাংস  বিজ্রাণন্তখ। | | 

বিপণেন চ জীবন্থো বজ।া; হ)ঠব)কব)য়ো: ॥ মনু ৩য় জঃ ১৫২ 

চিকিৎসক ব্রাক্ষণ, প্রতিমা পরিচারক দেবল ব্রাহ্মণ, মাংস বিক্রয়ী এবং মে সকল 

ব্রাক্জণ নিন্দিত বানিভা ছারা জীবিক। নির্বধহ করে, ভাহাদিগকে হব; কব্যে পরিত্যাগ 

করিবে। 



8০৪৪ রি 
(২) বৈদ্বগ্পণের কিরূপ আচার শান্তরসঙ্গত এবং 

তাহাদের স্থান সমাজের কোন্ স্তরে। 

ভগবান্ মনু রলিয়াছেন__ 

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্ত কন্ঠায়ামন্ষ্টো নাম জায়তে। 

১*মং ৮ প্লোক। 

কল্পক টাকায় লিখিয়াছেন-_“কণ্ঠাগ্রহণাদর উড়ায়ামিতাধ্যাহা ধা |” 

ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিনীতা বৈশ্যার গ সমুৎপাদিত সম্মান অথষ্ঠ। 

এখন এই আম্বষ্ঠ কোন বর্ণ হনে এবং তাহাদের আচার কিরূপ 

১ইবে? রি 

ভগবান্ মগ্ঘর ১* অঃ€ গ্লোক উদ্ধত করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন 

অনুলোম জাত পুত্রগণ পিডণণই হইয়া থাকে। শ্লোকটা এই: 
সর্বরণেমু কল্যান পীঘক্ষতযো নিষু। টু 

আনুলোমোন সম্ৃতা জাতা! জেয়ান্ত এব তে॥ 

মনু১ ১০৫৪ । 

বৈ প্রঃ এই শ্রে!কের আর্থ করিতেছেন সকল বর্ণের মধো বিবাছের 

পূর্বে অক্ষত যোনি ও দ্বিজহ সামান্তে তুলা! প্ধীতে অন্থলোমজ সন্তান 

(অর্থাৎ উত্তম বর্ণ কর্তৃক নিয়তর বর্ণে উৎপাদিত সম্থান) জাতিতে পিতৃ 

বর্ণই হুইয়া থাকে । 

এইটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অনুবাদ ) এখানে পমান্ুলোমোন” শঙগ হার উত্তম 
বর্ণ কর্তৃক নিযতর বর্ণে উৎপাদিত সন্তান বুঝাইতেছে ন1। 

মন্থুর ভাষ্য ও টাকাকার মেধাতিধি, গোবিদরাজ ও কুল্ক ভু 
ব্যাথা। করিয়াছেন যে এখানে *আমুলোমোন” শন্ষের অর্থ “যথাক্রমে,” 

'্রাঙ্মণেন ্রাঙ্গণ্যাং* “ক্ষাতরয়েণ কষত্রিয়াযা দিতান্্রমেণ”। | 
্ 8 



৫৩ বৈদা। 
ররর 

এই্টটী সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত সকল বর্ণের সন্তান বিষয়ক বিধি। 
এই গ্লোকের প্ররুত অস্থবাদ-্রাঙ্মণ জাতীয় (বিবাহের পূর্বে ) তঙ্গ 
যোনি বিবাহিতা পত্রীতে ব্রাহ্মণ পতি কর্তৃক উৎপাদিত পুষ্র ব্রাহ্মণ 

এরূপ ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রয় পতি কতৃক উৎপাদিত পুত্র ক্ষত্রিয়, নন 
বৈশ্তাতে বৈশ্য পতি কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র বৈশ্ত এবং প্ররূপ শদ্রান্ 

শূদ্র পতি কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র শূদ্র হইবে। পরের শ্োকে ভগবান 

মন্থ অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের স্থান নির্দেশ করিতেছেন যথ| £__ 

স্্ীধনস্তরজাতান্গ বিজৈরুংপাদিতান্ সুৃতান্। 

সদৃশানেব তানাহুমতিদোমবিগহিতান্ ॥ মন্থু ১০৬ 

কুলুক-_আন্লোমোনাবাবহি তবর্ণঞ্াতারাস্থ ভার্যাস্ দ্বিজাতিভিগ 

উৎপাদদিতাঃ পুত্রাঃ, যথা ব্রাহ্গণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিজ্েণ বৈশ্ঠায়াং বৈতেন 

শূদ্রায়াং, তান্ মাতুহীনজাতীস্গত্বদোষেণ গহিতান্ পিতৃসদূশান্ ন তু পি 

সঞ্জাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃ-সদরশগ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুতকৃষ্টাঃ পি 

জাতিতো নিকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ। 

অনস্তরবর্ণজা পত্ভীর অর্থাৎ পরের জাতীয় পাদ্রী, যেমন ত্রাক্ষণের 

ক্ষত্রিয় পত্থা, ক্ষত্রয়ের বৈশ্তা ও বৈশ্ের শর) পত্রীতে জাত (মুদ্ধীবসিক, 

মাহিষা ও করণ) সন্তানের বিষয় বলিতেছেন, ইহার পরের শ্রোকে 

*ত্বেকাস্তরাহ” জাত পুত্রের কথা ঝলিবেন। 

৬ প্লোকের অর্থ এই যে, অসবণ। পত্বীতে সমুৎপন্ন সন্তান ভনকের 

সহিত সব্ণ হয় না। তাহারা নিশ্চয়ই জাতাস্তর প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 

মধদি ধষির। বলিয়াছেন যে, দ্বিজবণত্রয় কর্তৃক অনুলোম ক্রমে অনন্বব 

বর্ণজা! পত্ধীর গর্ভ সম্ভূত তনয়েরা মাতার হীনজাভীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি 



বৈদ্য।। ৫১ 

প্রাপ্ত ন! হইয়া তৎসদশ জাতি অথাৎ মাতৃজ্গাতি হইতে উৎকৃষ্ট ও পিতৃ 

জাতি হইতে হীন £ইবে।, 

অনন্ুরাস্্র জাতানাং বিধিবেষ সনাতনঃ। 

ছে/কান্তরান্থ জাতানাং ধশ্মং বস্থামিমং বিধিম | ৭ 

ভর্তা হইতে অনুলোম ক্রমে অনন্তর বর্ণজা পন্দীধ গর্ভ সন্তু তনয়ের 

নিয়ম সকল বলা হইল। অতঃপর ভর্তা হইতে এক বর্ণ ও খিবগাস্তবজ! পরীর 

গভ সম্থৃত তনয়েব বিষয়ে বঙ্ষ্যমাণরূপ বুঝিবে। এই বলিধা পরের ৮1৯ 

ম্লোকে বলিলেন ব্রাঙ্গণ হইতে পরিণীতা শৈশ্যাব গড সমুৎপাদিত সন্তান 

অধ্থষ্ঠ, পবিণীত| শৃদ্দার গর্ভ সম্ভৃত সম্থানের! নিষাদ বা পারশব এবং 

ক্ষরিয়া কততকি শৃদাগর্ভ সন্ত সন্তান উত্র নাম গ্রাপ হয়। 

১০ শ্লোকে ভগবান্ মন্র বলিলেন 

বিপ্রশ্ত ভরি বণেষু নৃুপহেবণয়োদ যো । 

বৈশ্বান্ত বর্ণে চৈকশ্রিন যড়েহেহপসদা দ্য তাত ॥ ১৭ 

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, নৈষ্ঠ। ও শুদ্দা এঠ ভিন বর্ণের স্তরীতে জাত সম্মান 

ওটা এবং ক্ষতরিয়ের বৈশা1 ও শা স্থতে উৎপন্ন পু হটী এবং বৈশেের 

শৃ্তে উৎপন্ন ১টী মোট ছয় সম্থান সবর্ণ পুত হইতে অপর উয়েন। 

কুন্ুক__ফট্পুহাঃ সবর্ণপৃরকাগ্যাপেক্ষয়া অপমদা নিরগাঃ শ্মহাঃ। 

এই কয়টা শ্রেক আলোচনা করিলে স্পঠট দেখায় যেরম প্লেকে 

অন্রলোন বর্ণ জাত সস্তানের কথা নাই । যঙ্গি তাহাই হবে তাহা হটলে 

ত্র শ্বোকে "জাত ভেয়ান্ত এব ত১৮ জাতাংশে সে হাচাই তয় বলি! 

১*ম ক্্োকে ্যড়েতেইপনদাঃ” এই ছয় জন নিকৃষ্ট এবং ৬ শ্লোকে 

মাত দোষ বশত; পিতার জাতি হইতে নিকৃত বলার কোন সার্থকত| 

থাকে না। 



৫২ বৈদা। 
সী, 

কাজেই ৫ম প্লোকের অর্থে যে অন্ুলোম বর্ণ জাত সন্তান পিতৃবর্ণ 

গ্রাপ্ত হইবে বল! হইয়াছে তাহ! সম্পূর্ণ ভুল। 'মসবর্ণ জাত সন্তান" মা 

বর্ণ হইতে উপরে ও পিতৃবর্ণ হইতে নীচে হইবে । এজন বৃদ্ধ ঠারীত 

বলিলেন-_- 

বন্ধা মূর্ঘাবসিক্তশ্চ বৈদ্কঃ ক্ষত্রবিশাবপি। 

অমী পঞ্চ দ্বিজ্তা এষাং যথ! পূর্ববঞ্চ গৌরবমূ। 

( শব কল্প দ্রম) 

্রাহ্মণ, মুদ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই পাচজন [দ্বজ ; ইাদের 

প্রত্যেকে পূর্ববর্তী হইতে নিক ও পরবর্তী হইতে উতরুষ্ট। ( দেখা 

যায় এই সময় বৈচ্য শব জাতি বাচক হঈয়া অন্বষ্ঠ জাতিকে বুঝাইতেছে ) 
মাতদোষ বশত: বৈগ্ের স্থান ব্রাঙ্গণ ও মুদ্ধাবসিক্ত (ব্রাহ্মণের ওরসে 

ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত )জাতির নিয়ে এবং বীজের উৎকর্ষত! নিবন্ধন 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপরে । 

যদি ব্রাহ্মণের ওউরসে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও নৈশ্য স্ত্রীতে জাত পুত্র সকলেই 

ব্রাহ্মণ হইত তাহ! হইলে মুদ্ধীবসিক্ত ও অন্ষ্ঠ বলিয়া পৃথক সংজ্ঞা করিবার 

কোন প্রয়োজন ছিল না, সকলকেই ত্রান্ণ বলা হইত। ক্ষেত্রের দোষ 

অপরিহাধ্য। ব্রান্ধণী অপেক্ষা ক্ষত্রিয়া ও তদপেক্ষা বৈশ্থা স্ত্রী হীন! হইবে 

ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। কাজেই শান্তর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তায় উপজাত সম্ভানকে 
পৃথক ভাবে নামাঙ্কিত করিয় আপেক্ষিক হীনতা স্থচিত করিতেছেন। 

ব্য/স সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ের ৭।৮ ফ্লোকে বলিতেছেন__ 

বিপ্রবন্থ প্রবিল্লাহ্থ ক্ষত্র বিশ্লান্থ ক্ত্রবৎ | 

জাতকর্মানি কুবর্বীত ততঃ শৃদ্রান্থ শৃদ্রবৎ ॥৭ 

বৈহ্যাঙ্ছ বিগ্রক্ষত্রাত্যাং ততঃ শৃদ্রান্ শৃদ্রবৎ । 

অধমাহুত্তমায়াস্ত জাত: শুক্রধমঃ স্বতঃ।.৮ 



ব্দ্য। ৫৩. 

্রা্মণ কতৃক বিধি পূর্বক বিবাঠিত ব্রাঙ্মণপত্থীজাত সস্তানেয় 

জাত কর্মদি সংস্কার ব্রা্গণের মত করিবে। ব্রাঙ্গণ কর্তৃক বিবাহিতা 

ক্ষতরয় পী জাত সন্তানের সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতিরন্তায় ও ব্রাক্মণ কর্তক 

শৃ্র কন্তাতে জাত সন্তানের জাত কম্মুদি শুড্রের চ্টায় করিবে। ত্রাক্ষণ 

কিংবা ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাছিত! বৈশ্ব কন্তাতে জাত সন্তানের জাত 

কম্পাদি সংস্কার নৈশ্য জাতির মত করিবে। ব্রাঙ্গণ ক্ষতি কিংবা বৈশ্া 

কর্তক বিবাহতা শূদ্র কন্ঠাতে জাত সন্তানের জাত কর্মাদ সংস্থার শুর 

জাতির মত করিবে । অধম জাতীয় পুরুষ হইতে উত্ধম জাতীয় স্ত্রীর 

গর্ভে জাত সন্তান শূ্র অপেক্ষা অধম। (১) গোপী চমু সেনু ৭৮ 

শ্লোকের অর্থ করিয়াছিলেন ব্রঙ্ষণ করুক নিবাগিতা ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রির বৈশ্ত 

কন্তাতে জাত পুল্রগণের জাত কণ্মাদি সংস্কার ব্রাঙ্ষণবং ; ক্ষতির কর়্কি 

স্বীয় [বিবাহিতা ক্ষত্রিয় ও নৈশ্াকন্াতে জাত পুল্রগণের জাত কর্ম, 

ক্ষতিরবত ( বিপ্রবৎ পাঠ ধৰিলে বিগ্রাবৎ) নৈশ্য কততকি স্বীয় বিবাহিত! 

নৈশ্ঠ কন্ঠাতে জাত পুলুদিগের জাত কম্মাদি সংস্কার বৈশ্বীবৎ করিবে, আর 

বাহ্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কতৃক বিনাচিতা শূ্র কম্ঠাতে ও শুড্র কর্তৃক বিবাহিত 

শুতে জাত সন্তানের জাত কর্মাদি শৃদ্রৎ করিবে। এই আর্থ সমীচীন 

নছে, কারণ তাহা হইলে ব্যাসের নিমলিখিত বচনের দ্িত বিরোধ 

হয়। 
খু 

১... শি হকি হত ও শী তাপ ২ ৮০১০ পিক শিপ পিপি কপি 

(১) এই ক্লোকের পাঠের কিছু তারতমা। আছে বঙ্গবাদী হইতে মুদ্রিত ব্যাস 

সংহিতা “ক্গত্র বিাহ বিপ্রবংণ জাছে | পুনা জানন্দাশ্র হতে প্রকাশত শ্ৃতি 

সমূচ্চয়েও উয়প পাঠ আাছে। আলিগড় হষ্টতে ১৮৬১ ব্ী: দে অষ্টাদশ স্মৃতি মুহিত হয় 

তাছাতে পক্ষত্র বিবাহ ক্ষআ্বং" পাঠ আছে । ৮গোপী চা দেন গুণ্বের ১০১২ বঙজাবে 

চপ্রকাশিত বৈদ্য পুরাবৃতে “ক্ষত বিন কষত্র বং" পাঠ আছে। 



৫৪ ্ বৈদা। 

যে তুঞ্জাতাঃ সমানান্ সংস্কাধধ্যা£ স্যরতোন্তথ। (১) 

যাহার! সমান জাতীয়! পত্বীতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাদেরই শ্বাতুক্ত 

সংস্কার হইবে। আর, ব্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১২শ শ্রোকে সবর্ণা ভার্যার 

শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন] করারও কোন অর্থ থাকে না। ভগবান মন্ুও যে ১* অঃ ১৪ 

শ্লোকে (২) অনুলোম জাত সম্ভতানগণ মাতৃজাতীয় সংস্কার যোগ্য এবং এ 

অধ্যায়ের পুর্বোদ্ধত ১* শ্লোকে অনুলোম জাত পুত্র “অপসদাঃ” 

অপকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাহার সহিতও বিরোধ হয়। মহাভারতের 

অনুশাসন পর্বের ৪৯ অধায়ের ৬ শ্রোকে যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করিলেন ৬্টী 

অপধ্বংসজা (নিনানীয়) পুত্র কোন্ কয়টা? তদত্বরে ভীঙ্খ বলিলেন 
ব্রাহ্মণের অসবর্ণাজাত ৩টা ক্ষত্রিয়ের ২টা ও বৈশ্ঠের একটা, এই ছয়টা । 

অনুলোম জাত সন্তানকে অপধবংস ও প্রতিলোম জাত সন্তানকে অপসদ 

উপ সি শী শীত শি ১০ শিশি শিশিশীশীশাশিশিিত ১ শশা ীসিশিশীাীক্ীশী্ািশিশিশীীশ্শিশিা শশী শা শশা পিপশীপাপ 

(১) কুন্্রক ব্যামের এই বচন মন্থর ১* অঃ ৫ প্রোকের টাকায় উদ্ধৃত করিয়! 

লিখিয়'ছন__ 

যাঞ্জবন্ধেহপি ৷ সবর্ণেভ।; সবর্ণ'হ জায়স্তে হি হ্জাতয়ং ইত্যভিধায় বিশ্বাঙ্খেম 

বিধিঃ শ্মৃত ইতি ক্রবাণঃ শ্পত্রাৎপাদিতপ্তৈব ব্রাহ্মণাদি স্থিজাতিতবং নিশ্চিকায়। অর্থ- 

যাঙ্জব!ফ্যও “সব হইতে সবর্ণাতে স্বজাতি উৎপন্ন হয়” বলিয়া পরে বিবাহিত পত্থীতেশ 

এই কথা লিখিলেন--তাহ।র দ্বারা এই িদ্ধান্ত করিলেন যে ব্রাক্ষণাদর দ্বারা সবর্ণ। 

পত্ীতে উৎপাদিত পুত্র ব্র।ঙ্ষণাদির জাতি হইবে। 

(২) পুক্রাষে ইনন্তরন্ত্রীজা: করমণে।ক। দ্বিজলানাম্। 

ভাননম্তর ন'মস্ত মাতৃদোধাৎ গ্রচক্ষতে। | মনু ১০1১৪ 

কুলুক-_ন'তৃজ্গাতিবাপদ্দেশকধনং মাতৃজাতি সংক্কারাদি ধন্ব প্রাপ্র্থং। 

অর্থ খিজাতিগণের অনুলোষ ক্রমে ( অনভর বর্ণ, একান্তর এবং দ্বার বর্ণজ ) 

তনয়ের। মাতৃদোষ দুষ্ট বলিয়া! মাতৃ্জাতির সংস্কার ফোগা। 



বৈদা। | ৫৫ 

বলিয়া! উহাদের পার্থকা নির্দেশ করিয়াছেন। উহার কেচই সবর্ণজাত 

পৃত্রের স্তায় নছে। মহাভারত প্রতিলোমজাত সন্তানকে অর্তি 

লীচ্চ ও মন্থু অন্ুলোম জাত সন্তান সবর্ণ হইতে হীন, এই অর্থে অপলদ 

শব ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পর বাসের ২য় অধায়ের ১১১১২ 

শ্লোক আলোচনা করা আবশ্তক। এ শ্লোক করটা নিয়েউদ্ধতকরা 

হইল । 

উঠাক়াং ছি সবর্ণায়ামন্টাং ব1 কামনুদ্ধচেত। 

তস্তামুৎপাদিতঃ পুরো! ন সব্লর্পাশ প্রহীয়তে ॥ ১, 

উদ্বতেত ক্গত্রিয়াং বিপ্রে। বৈহ্যাঞচ ক্ষত্রিয় বিশাম্। 

সতু শৃদ্রাং দ্বিগঃ কশ্চিন্লাধমঃ পৃর্বনর্ণজ]ম্ ॥ ১১ 

নান! বর্ণাম্তথ ভান সবর্ণ। সহচারিনী। 

ধন্মা। ধষু ধর্দিষ্ঠা জোষটা তস্ত স্বজাতিযু॥ ১২ 

অনুবাদ-্থবর্ণা কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়া কাম বশত যদি মসবর্ণ। 

কন্তার পাণি গ্রহণ কবেন, ভবে সেই অসপর্ণ স্ত্রী জাত সম্থানগণ 

ক্রিধিওত ভীন্ন হইবে প্ররই রূপে হান নছে।১* বাঙ্গণ ক্ষতিয় 

কন্তা এবং বৈশ্য কন্তা বিবাহ করিতে পারেন। ক্ষতিয়ও বৈশ্য কন্ঠাকে 

বিবাহ করিতে পাবে এবং নৈহাও শুর কন্টাকে বিবাহ কবিতে পাবে) 

কিন্তু নীচ বর্ণউন্নম বর্ণের কণ্টাকে পিবাত করি পাবে না। ১১ 

সকল বর্ণ! ভারা পাকিলেও সব্ণা ভার্যা সম্থধশ্মভারিনী। সঙ্গানার়ার 

মধো যে পদ্থী ধন্তাগ করে না ৭ ধন্র বিষয়ে অনুরাগী, সেই হাতার 

জোট! 1১২ 

ব্যাস ১: ৭1৮ প্লোকে বজিলেন মে উত্তম দর্ণেৰ পুরুন কর্তৃক 

নীচ বর্ণ। স্ত্রীতে জাত সন্তানের জাত কর্ণাদি সংস্কার মাতার তায় 



৫৬ বৈদ্য। 

হইবে। ইহার পরে ২য় অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকে বলিতেছেন উচ্চ বর্ণ 

নীচ বর্ণের কন্তাকে বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু সবর্ণা স্ত্রী বর্তমানে 

বর্ণ! স্ত্রীরই প্রাধান্ত থাকিবে। কাজেই *ন সবর্ণাৎ গ্রহীয়তে” সর্ধ 

হইতে কিঞ্চিৎ নুন হইবে ইহাই সমীচীন অর্থ। তাহা! না হইলে ১ম 
অধ্যায়ের 9৮ গশ্লোকের, ২য় অধ্যায়ের ১১১২ শ্লোকের সামঞ্জস্ত থাকে 

না। সবর্ণা স্ত্রী ভিন্ন অপর অসবর্ণ স্ত্রী কাম পত্বী বলিয়া ব্যাম 

২অং ১* গ্লোকে স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন । 

ভগবান্ মন্ুও অসবর্ণা স্ত্রীকে কামস্ত্রী বলিয়াছেন। সবর্ণা ও অসর্রণ 

স্ত্রীও তাহাদের সম্তানগণ যদি এক পর্য্যায় ভুক্ত হইত তাহা হষ্টলে দ্বিজা্তি 

দিগের প্রথম বিবাহে সবর স্ত্রীকে প্রশস্ত নির্দেশ করিয়া অসবর্ণা স্ত্রীকে 
কামন্ত্রী বলিবার কোন সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। (১) 

ভগবান্ মনূর ১*অঃ ২৮ গ্লোক ৩.৭।৮ ফ্লোকের বিরোধী নহে। 
২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য! পত্বীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক 

সমুৎপাদিত সন্তান এবং ব্রাহ্মণের সবর্ণ। সম্ভৃত সন্তান [ঘজ বলিয়া যেমন শৃ্র 

অপেক্ষা মান্ত, তদ্রুপ ইতর জাতিব মধে) বৈশ্তের ক্ষত্রিয় প্রাত সন্তান ও 

ক্ষত্রিয়ের ব্রাঙ্গণী গর্ভজাত সস্তাঁন শৃদ্রের প্রতি লোমজ সম্তান অপেক্ষা 

শ্রেষ্ট। এখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যার গর্ভ সম্ভৃত সন্তানকে বিজ বলিয়াছেন 
০ 

(১) সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্ত! দারকর্শণি 

কামতন্ব প্রবৃানামিসাঃ স্বাঃ ক্রমশে| বরা? | মনু ৩য় অঃ ১২ 

স্িজাতি গ'ণর প্রথম বিবাহে সবর্ণ। স্ত্রীই প্রশস্ত, কাম বশত পুনর্বিবাহে নি 

লিখিত স্ত্রীলে'কই পর পর শ্রেষ্ঠ হয়। 

বুুক কামত: কাম বশাৎ অর্ধ করিয়াছেন। পরাশর ভায্ে ম'ধবা চার্্যও 

বলিয়াছেন ধর্াবমাদৌ সবর্ণামূচ।| পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ। ধর্বের জন্ত প্রথম সবর্ স্্ীকে 
বিহবাই করিয়। পশ্চাৎ কাম বশত অন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে। 



বৈলা। ৫৭ 
পরতেন 

মাত্র, তাহারা সকলেই যে ব্রাঙ্গণের স্বজাতীয় ইহ]! বলেন নাই। 

৪১ ক্লোকে বলিয়াছেন স্বজাতি জানস্তরজাঃ ষট নুতা দ্বিজ ধর্পিণঃ। 

্রঙ্ধাদি দ্বিজন্রয়ের (ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) দ্বজাতি পত্জী গর্ভসম্তৃত 

সস্তানত্রয় এবং অনুলোম ক্রমে বাঙ্গণের ওবস জাত তনয় হয় (ক্ষতির ও 

বৈশ্যার গর্ভে) ও ক্ষাত্রয়ের গুরস জাত বৈশ্যার স্তন এই বড় বিধ 

সন্তান ছিজ ধশ্মীবলম্বী। এখানেও মনত পিত় জাতীয় বলেন নাই। 

বৃদ্ধ হারীত শেষোক্ত সন্তানের উল্লেখ ন! কাঁরয়। অপর পাচটীফে 

মাত্র ছিগ্জ বাঁলয়াছেন। 

অন্থষ্ঠ বৈদ্গণ ত্রাঙ্গণের স্বজাতি উঠার প্রমাণ স্বরূপ মহাভারতের 
অনুশাসন পর্ব হইতে কয়েকটা বচন উদ্ধত করা হয়া থাকে। 

আমাদুগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মহাভারতের প্রাধান্ত শ্বচি শান্তের 

উপরে নহে | বিশেষ বেদব্যাস যা্া বলিয়াছেন তদদারা মুর মত সমর্থিত 

হইতেছে । 

তিশে। ভার্া! বরাহ্মণন্য দ্বে ভাধো ক্ষত্রিয়ন্তাচ | 

বৈশ); স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপ্যং সং ভবেং ॥ 

মহাঃ অনুশাসন ৪৭ অঃ। 

তাহাদের সম্থানগণ "সমং ভবেং ই£1 মন্তুর "লদূশ” কথার প্রতিধ্বনি 

আত্র। 

যুধিষ্ঠির উনা5-_ 

ব্রাঙ্গণ্াাং ব্রাঙ্গণাৎ পাতে তাঙ্গণঃ হ্যাং ন সংশর। 

ক্ত্রিয়ারাং তৈল হ্যাং বৈশ্যায়া মাপ চৈবছি ॥ 

মহ আনু ৪৭ আঃ ২৮ 

ব্রাঙ্মপীর গর্ভ জাত সন্তানসহ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার সন্তানকে এক 

সি উনি বি, লিউ  ৩৮১০০৮৩ 



৫৮ | বৈদো। 

পর্যযার়-তুক্ত করেন নাই। “তধৈব স্তাঁৎ” “চৈব হি” এই রূপ বলিয়াছেন 
মাত্র। ইহাতে ভগবান মনুর “সদৃশ” কথায় অনুবাদ মাত্র। 

এই ছুই গ্লোকের অর্থ পরে বিশদীকৃত হইয়াছে। 
যুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে নৃপ ! আপাঁন যখন বলিলেন 

যে ব্রাহ্গণ, মুদ্ধাবসিক্ত ও অধ্বষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ, তখন কেন তাহাদের 
মধ্যে পিতি সম্পত্তি ভাগ বিষয়ে নানাধিক্য ঘটিল? (১) 

এই কথার উত্তরে ভীম্ম বলিলেন £-- 

হে যুধিষ্টিব, যদিও সমুদয় ভার্ধাই আদরের পাত্র বলিয়। দারা নামে 
অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাঙ্গণীকেই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বণিতে হইবে। 

্রাঙ্গণ অগ্রে (অন্ত) তিন বর্ণের স্ত্রী বিবাহ করিয়া পশ্চাত ব্রাহ্মণীকে বিবাহ 

করিলেও ব্রাহ্মণীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া! থাকে । (কালী প্রসন্ন 

সিংহের অন্থবাদ) (২) 

তৎপর এঁ ৪৭ অধায়ে ৩৭।৩৮৩৯ শ্লেকে (৩) বলিলেন, শ্যদিও 

(১) কশ্মাত্ত, বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্ম। 
যদ! মর্ব্ব ত্রয়ে! বর্ণ। স্্য়োক্তা ব্রাহ্মণ! হতি ॥ 

অনু ৪৭ অ:২৯ শ্লোক 

(২) ভাম্ম উবাচ দার! ইত্াচাতে লোকে নাম্ৈকেন পরস্থপ। 

প্তোক্কেন চৈব নামায়ং বিশেষ; হমহীন্ভবেৎ। 

| ৩৯ শ্তরেক 
তিশ্বঃ কৃত্থাপুর! ভারা; পশ্চান্থিন্দেত ত্রান্মণীম্। 

স|জ্যোষ্ঠা সাঁ চ পৃঙ্গা! সাত স। চ ভাধ্য| গরীকপী | ৩১ 
(৩) ব্রাক্ষণ্যাঃ সদৃশ পুত্রঃ ক্ষত্রয়ার়'শ্চ যো ভবেৎ। 

রাজন্ বিশেষো যন্ত্র বর্ণয়োরুভয়োরপি ॥ ৩৭ 
নতু জাতা| সম! লেকে বন্ষণাযা: ক্ষাত্রয়। ভবেং। 

স্রাঙ্গণ্যা; প্রথম পুত্রো ভৃয়াশ স্যাড্াজ সত্তম ॥ ৩৮ 

তুযে ভুয়োহপি সংহাধ্যং পিতৃবিত্বাদ্ যুধিষ্ঠির । 
যথা ন সদৃশী জাতু ত্রাহ্মপযাঃ ক্ষত্রিয়! ভবেৎ / ৩৯ 



ন্দ্ো । ৫৯ 

ক্ষত্রিয়ার গর্ভ সম্ভৃত পুত্রকে ত্রান্গণী গর্ভ সম্ভূত পুত্রের তুলা বলিয়া নির্দেশ 

কর! গিয়াছে, তথাপি ব্রাঙ্মণী শ্রেষ্ট বর্ণ সম্ভৃতা বলয় ভাঙার গর্ত সম্ভৃত 

পুরগণকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিদেশ করিতে হইবে।  ত্রাঙ্গণীর গর্ভ 

সম্ভৃত পুত্রই সর্ব প্রধান। ক্ষত্রিয়া যেমন ত্রাঙ্গণার তুলা! নহে, তদ্ধপ 

বৈশা। কখনই ক্ষাত্রয়ার তুলা সম্মনাম্পদ হইতে পারে না। 

ইহ।র পরে ৪88৫ শ্লোকে (১) ভীত্ম বলিতেছেন লোকের ধন ও 

স্বী পুত্রাদি দম্াগণ কর্তক সমাক্রান্ত হইলে ক্ষত্রিযই তৎ সমুদয় রক্ষা 

কবিয়াথাকে। অতএন বৈশ্তার গঙজাত পুর অপেক্ষা! যে জত্রিয়ার 

গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ট তাভাব আর মনেত কি? অতএব ক্ষাতয়ার গর্ভজাত 

পুক্র বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত পুল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পৈড়ক ধন গ্রঞ্ণ 

করতে পাবে। 

ধন বিভাগ সম্বন্ধে অনুশাসন পর্বের ত অধ্যায়ে ভীগ্ষ বলিলেন £-_ 

এক্ষণে ব্রাঙ্গণী, শত্রিয়া, বৈশা! ও শদ্রার গর্ভসন্থত পূরগণের মধ্যে 

ব্রাঙ্গণের ধন হইতে যে যেরূপ অংশ গ্রহণ কবীর তাহা কীর্ঠন করিতেছি, 

অবণকব। 

্রাঙ্মণার গর্ভসম্তত পুত্র অঠরো পড় ধন হতে আুলগ্ষণ বুষ ও ঘান 

প্রতি উৎরই বন্থ সকল শ্রে্ঠটাংশ স্বরূপ গ্রহণ করিবে ; ভইপর গে ধন 

থাকবে তাঠ। ১০ অংশ করিতে হবে| সেট দশ আশ মধো আাগ্ষপীর 

পুত্র ৪ অংশ ক্ষতিয়ার পুর তিন অংশ 9 বৈশ্যাব পুন ২ গএংপ ও শৃদ্রার 

পুত্র ১ অংশ গ্রহণ করি'ন। 

(১) দশ্গাতিহি ঘমা'ণত চ ধনং দারাংপ্চ সর্বশ্চ; | 

সর্কেষাষের বর্দানাং ভ্রাতা নতি পার্থিব? 8 ৪৪ 

ছুয়ান স্যাৎ ক্ষত্রিয়ে! পাত! বৈশ্যাপূ্াক দশেক: | 

কুজনেনাপি হর্ভব্যং পিতৃ বিতাদ হুধিির ॥ ৪৫ 



৬৪ | | ূ বৈদ্য। 

হেধর্মরাজ! ব্রাঙ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণ 'ও আসবর্ণার 

'গর্ভজাত পুত্রেরা এইরূপে অধিকার করিবে । যে স্থলে সকল পুত্রই সমান বর্ণ 

'হুইতে উৎপন্ন সেই স্থলে পিতৃধনের ' সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। (১, 

ইহার পরেই ১৭ শ্লোকে বলিলেন শৃদ্রাগ্জজাত পুত্র অব্রাহ্মণ আর তিন 
বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ওরসে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহার! ব্রাহ্মণ বলিয়া 

পরিগণিত (২) 

এস্থলে কি অর্থে ব্রাহ্মণ শব প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ৭ম শ্লোকে 

বুঝা যাইবে। 

্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ | 

এতেমু বিহিতে। ধর্ধে। ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির ॥ অনুশাসন ৪৭ অঃ ৭ 
শাপপপশী শাক শীাপক্লস্পশীশািপীপ্ীপপীস্পািিশ শা পাশ টিসি শী শশী শাশীশসীসীস স্পা পিপীসপলাশিপিত তত ৩ 

(১) লক্ষণং গোবুষে। ষানং যৎ্প্রধানতমং ভবেৎ। 

্র্গণ্যাস্তদ্ধরেৎ পুত্র একাংশ বৈ পিতুধ নাৎ॥ ১১ 

শেষং তু দশধা কার্য।ং ত্রাহ্মণন্বং যুধিষ্ঠির । 

তত্র তেনৈৰ হর্বব্যাশ্চতবারোংহশাঃ পিতৃধ নাৎ 1 ১২ 

ক্ষতিয়ারাম্্ যঃ পুত্রে। ব্রাহ্মণ: দোহপ্য সংশর: | 

স তু মাতুর্ষি শেষেণ ত্রীনংশান্ হতমর্তি ॥ ১৩ 

বর্ণে তৃতীয়ে জাতন্ত বৈশ্থায়াং ব্রাহ্মণাদপি। 

স্বিরংশস্তেন হতবো। ব্রাহ্মণ স্বাদ যুধিষ্ঠির ॥ ১৪ 
নস র্ ক 

দশধ| প্রবিভক্তসা ধনসেধ ভবেং ক্রমঃ | 

সবর্ণ'সথ তু জাতানাং সমান্ ভাগান্ প্রকজয়েৎ | ১৭ 

৫২) হুব্রাঙ্মীণং তু মন্তন্তে শুদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ | ত্রিহ্বর্ণেধু জাতে। 

হি ত্রাক্ষপাদ ব্রাঙ্মণে। ভবেৎ ॥ ৪৭ অঃ ১৭ 

নীলক্ টাকার বলিয়াছেন “এতচ্চ দারার্খসবধ্যস্থা রং চোক্রম্, 

বিপ্রাৎ বৈশ্ায়াং শুরা জাতস্য বাতৃঙাতীয়তসা বক্ষ যাণত্বাৎ”। 



নৈদা। 
৬১ 

ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশা এই তিন বর্ণ ভিজাতি চাদের ধর্ম ব্রাহ্মণের 

্ার়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যা গর্ভ সম্ভৃত সন্তান হ্বিষ্ঞাতি হলিয়া ত্রাঙ্ষণ শক 

প্রয়োগ করিয়াছেন। 

অনুশাসন পর্যের ৪৭ অধ্যায়ের শেষ [প্লাকে স্পষ্ট বলিলেন 

এবং জাতিযু সর্বান্থ সব্ণঃ শ্রেষ্ঠতাং গতঃ। 
মচর্ধিরপি চৈতদ্থৈ মারীচ; কাশাপো! ইব্রবীৎ ॥ ৬১ 

সকল বর্ণের স্ত্রী থাকা সতেও সবর্ণ। স্ত্রীতে ভাত পুল শ্রে্ট। 

অনুশাদন পর্যের ৪৮ অধ্যায়ে এ কথা মাবও স্পষ্ট করিয়াছেন 

ভার্যাশ্চতম্বে। বিপ্রসা ছয়ে! রাত্মা গ্রজাফ়তে। & 

আম্মু পূর্বযাদ্রয়োহীনৌ মাতৃজাতো প্রসথয়ত: ॥8 

লীলকঠ-__-“আত্ু। রাঙ্গণ এব ক্ষত্রিয়ায়ামাপ জায়ত ইতার্থঃ। স্6. 

(কর্চিনীচঃ যদাত অন্তুঃ, স্্রীঘ্ঘনসুরজ!ভালু ছিজেরংপাদিতান সুতান্। 

সদশ]নের তানাছুমণভুদোষবিগঠিচানিতি | মাড়লাণেো বৈশ্যায়াং 

বৈশ্োোহঅন্েষ্ঠো নাম, শূ্রায়াং শুদ্রো নিমাদা নাম পাবশবাগ্যো ভবতি। 

শ্লোকের অর্থ-_তাঙ্গণের ৪ ভাষা! হইতে পাবে। ম্মধো ত্রাঙ্গণী 

৪ ক্ষত্রিয়। জাত পুত ব্রাহ্মণ হয়া নৈশ্যা ও শা হ্লীতে ছাত বৈশা ও 

শর পুত্র হয়। ক্ষভ্রিয়াতে মে ব্রাঙ্ণ পুর বলা চল, সে পুন প্রাঙ্গণ 

সদশমান্ন। নীলকণ টাকায় বলিলেন *স চ কিবিল্লীতসে কিছু নীচ) 

এই বলিয়। মন্ভর ১* আঃ ৬৪৮ শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখালেন থে 

ছার! মাত়দোষ বশত বিগছিত হইবে । মনু ৯৮১৭ শোকের ব্যাথা 

পূর্বে দেওয়! হুটয়াছে। | 

অপর ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষতিয়া। স্্রীতে জাত মুদ্ধাবসিক সন্তান প্রায় 

্ছণের সমকক্ষ হইবে, কারণ উভয়ই উচ্চ বর্ণ) কিস্কু তখাপ কিঞিৎ নীচ, 



| 
ঙ৬িৎ নৈদো | 

অনার 

হইবে। আর, অপর বৈশ্য ও শৃদ্রা স্ত্রীতে জাত সন্তান মাতৃজাতি হইবে। 

নীলকঞ্ টাকায় বলিলেন বৈশ্যায়াং বৈশ্যোইঅধ্বষ্ঠো নাম বৈশ্যান্ত্রীতে জা 

সন্তান বৈশ্য, নাম অন্বষ্ঠ। 

অসবর্ণ। স্ত্রী জাত সন্তানের মর্ধ্যদা সবর্ণ স্ত্রী জাঙ সন্তানের স্টায় হইছে 

পারে না এবং তাহার! পিতৃ সবর্ণতা লাভ করেন না, ইহাই শান্্রকারগণ্ৰে 

বিধান এবং সামাজিক ব্যবহারও ইহার অনুকুল বটে। 

বিষণ সং ১৬: ১।২ সথত্র । 

সমান বর্ণান্তথ পুত্রাঃ সবর্ণা ভবস্তি।১ 

অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ ॥২ 

মমান বর্ণে উৎপন্না পত্বীতে জাত পুল্রগণ সবর্ণ ও অনুলোমা ( অদবর্ে) 

উৎপন্ন। পত্ভীতে জাত পুত্রের! মাতবর্ণ হইয়া থাকে। ৬উমেশ চন 

বিছ্যারত্বের মতে ইহা কৃত্রিম বচন ।'িম্য কেবল এই বচনকে কৃত্রিম বলিলে 

চলিবে না। 

৬উমেশ চন্ত্র বিষ্যারত্র অগ্নি পুরাণের যে বচন উদ্ধত করিয়াছেন 

তা তিনি জাল বলেন নাই । তদন্ুসারে ও-_ 

আমুলোমোন বর্ণানাং জাঁতিঃ মাতৃসমা শ্বৃতা-১৫১ অঃ ১৯ 

যাল্বন্ধ্যসং ১ অঃ ৯* শ্রোকে এই মতই পমর্থন করতেছেন 

সবর্ণেভাঃ সবর্ণাস্্ জায়ন্তে টৈ সঙ্ায়তঃ। 

অনিন্দোষু 'ববাহেষু পুত্রাঃ সস্তানবদ্ধনাঃ 7৯৪ 

পরিণীত। সবর্ণ। স্ত্রীতে পরিণেতা সবর্ণ হইতে উৎপন্ন পুল পিতা মাতার 

সবর্ণ হইবে। অনিন্দ্য অর্থাৎ ব্রাঙ্ম প্রভৃতি বিবাহে বিবাহিতা পরীর 

“গর্ভ সম্ভৃত পুল্র বংশ বন্ধন করিয়া থাকে। | 

ইার পরে অনুলোমজ সন্তানের কথা বলিয়াছেন প্বিপ্র হইতে 

ক্ষতিতন স্ত্রীতে উৎপর পুত্রের নাম মূর্ধাবপিক্ত। বৈশ্য জাতীয় শত্রীতে 



বৈদ্যা। ৫ 

উৎপন্ন পুত্রের নাম অন্ষ্ঠ এবং শৃদ্র ভাতীয় স্ত্রীতে উতপন পুত্রের নাহ 

নিষাদ্দ কিংবা পারশব। (১) 

ইহার পূর্বে ৮৮ শ্লোকে মহষি সংর্ণা ও অসবর্ণ, স্ত্রীর পাথক্য প্রদর্শন 

কর্রয়। বাঁণয়াছেন *সবা স্ত্রী থা!কতে অপর বণীযা স্নীকে। ধণ্ম 

করাইবে নাঁ। (২) 
মহাভারতের অন্ুশাদন পৰ্ধের ৪৮ অঃ ৪ গ্লোক পূর্বেই আগোচিত 

হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই আছে "মাতৃাত্যো প্রস্থয়ত” | 

ভগবান মন্ুর ১০ অঃ ১০১৪ শ্লোক থারা অনুলোম জাত সন্তানের 

মাতৃজাতুক্ত সংস্কারের বিধান সমথিত হইতেছে । এ ছুই ক্লোক 

পুব্বে বাথা। করা হইয়াছে। অনুলোম জাত পুত্রগণের মাধ হইলেও 

তাহারা দ্বিজাতি এবং বর্ণনঙ্কর নছে। প্রাতলোম জাত সন্তনই বর্ণ- 

সন্ধর ইহাই শাস্ত্রের আদেশ | (৩) 

ধনবিভাগ সম্বন্ধে ভগবান মন নবম অধ্যায়ের ১৫০৫১১৫২১৫৩ 

প্লোকে এইরূপ পিধান করিলেন থা £-. 

্রাঙ্গণীর গপ সন্তান একটা কর্ষক, একটা বুদ, একটা যান, অলঙ্কার 

এবং একটী বান ভবন ও অপর বিষয়ের এক গ্রধান অংশ প্রাপ্ত হইবেন । 

্রাঙ্গণ তিন অংশ ক্ষতিদ্ভাহঠ ভুত অংশ, বৈঠ্াাপুত দেড় অংশ এবং 

শূদ্রাঙ্থত একাংশ প্রাপ্ত হইবে । অথবা একজন বেতাগধন্মব্দ বাক্তি 

03) বিশ্রানথ দবাবসিহেতিতিরাধাংবিশঃহিণন 

অগ্বষ্: শূত্রযাং নিধাদে| গাতঃ পারশধোহ পিবা । যাজ ১: ৯১ 

(২) সহ্যামতযাং সবর্ণায়াং ধর্মকাধ।ং ন কারছেং। 

সবণহ বিধৌ ধনে জোঠর| ন ধিনেতরা28 ই ৮ 

(৩) আদুলোমোন বর্ণানা' হজ্ন্স দঃ বিধিঃ স্ব: | 

প্রতিলোম্যেন যজ্জন্ম ম জেয়ো! বর্ণসগ্বর ) নারদ 



৬৪ বৈদ্যৈ। 

সমন্ত সম্পত্তির দশধ। বিভক্ত করিয়! দিলে ব্রাঙ্গণ চারি অংশ ক্ষত্রিয়ান্ত 

তিন অংশ বৈশ্া সত ছুই অংশ, শূদ্রা স্থুত এক অংশ প্রাপ্ত হইবে। 

১৫৬ শ্লোকে বলিলেন-_ছিজাতিদ্িগের সমানবর্ণজাত সন্তানের! জ্োষ্ঠকে 

উদ্ধারাংশ প্রদান করিয়! অবশিষ্টাংশ ত জ্যোষ্টের সহিত সমান ভাগ করিয়! 

লইবে। যাল্তবন্কাও এইরূপ ব্যনস্থ। দিয়াছেন-_ব্রাহ্মণের সম্পত্তি দশ অংশে 

বিভাগ করিয়৷ ব্রাহ্মণী পুত্র চারি ভাগ,ক্ষত্রিয়া পুত্র তিন, বৈশ্তা পুত্র দই ও 

শৃদ্র৷ পুত্র একভাগ পাইবে । যাজ্ঞ ২যঅধ্যায় ১২৮ | অসবর্ণা জাত পুত্রগণ 

সকলেই সমান হইলে পিতৃ সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে এই প্রকার তারতমা 

হইত ন| | ব্রাঙ্মণী শ্রেষ্ঠ বর্ণদন্ৃতা বলিয়া তাহার গর্ভ সম্ভৃত পুত্র অবশ্যই 

শ্রেষ্ঠ একথ। তীম্ম স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! পূর্বেই দেখান হইয়াছে। 

অ!মরা দেখিলাম যে, অসবর্ণা স্ত্রী ও তাহার সন্তান, সবর্ণা স্ত্রী ও তাহার 

সন্তান অপেক্ষা হীন। দায়ভাগ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য স্ৃতি শাস্ত্র নির্দেশ 

করিয়াছেন এবং মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ভীঘ্ঘ ও যুধিষ্ঠির সংবাদে 

স্বৃতিশান্ত্রকারগণের মত অনুমোদিত হইয়াছে । সবর্ণা ও অসবর্ণ। স্ত্রীর 

বিবাহ বিষয়েও স্বৃতিকারগ্ণ পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন । শঙ্খ সংহিতায় 

আছে, প্রাঙ্গণ সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ কালে পানিগ্রহণ করিবে, ক্ষজিয় 

কন্তা বিবাহ কালে শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্য কন্ঠ বিবাহ কালে 

প্রতোদন (পাচন বাড়ী) গ্রহণ করিবে। যেস্ট্রী অগ্রিবহন করে, সেই 

ভারা, ষে স্ত্রী পত্ভিগ্রাণা সেই ভাধ্া। এবং যে পুত্রবতী সেই ভাধ্যা । 

এই নকল গুণ সম্পন্না ভার্ষা! প্রকট যত্বু পূর্বক প্রতি পালনীয় এবং সর্বদা 

ভাড়নীয়।। যে ভাধ্যা লালিতা ও পালিত! সেই লক্ষী স্বরূপ! ইহার 

অন্যথা নাই।” শঙ্খ সং৪র্থ অঃ ১৪।১৫।১৬ শ্লোক। বিষু সংহিতার, 

২৪ অধ্যায়ে ৫৬:৭৮ শ্লোকে এই প্রকার বিধি আদিই হইয়াছে। 

স্বৃতি শাস্ত্র সবর্ণ। কন্তার সায় অসবর্ণ। স্ত্রীর বিবাহে হস্ত ধারণের, 
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বিধান করেন নাই। ই! দ্বার! বিবাহ কার্যেও পার্থকা সুচিত করিয়াছেন । 

ভগবান মনুও ৩য় অঃ ৪৩ শ্লোকে এইরূপ বাবস্থ! দিয়াছেন। (১) 

উপরি উক্ত আলোচন! দ্বারা আমার নিয়লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইতেছি। 
(১) বৈচ্ঠ ( অন্বষ্ঠ) হিজাতি কিন্তু ত্রাঙ্গণ নছে। 

(২)বৈগ্ের স্থান ব্রাহ্মণ ও মুদ্ধাবসিক্তের নীচে এবং ক্ষত্রিয় ও 

'বৈশ্যের উপরে । 

(৩) তাহাদের জাত কম্মাদি সংস্কার মাতৃবৎ হষ্টবে অর্থাৎ বৈশ্যের 

ায় হইবে। 

(৩) বৈদ্যগণের দশাহ অশোচ গ্রহণ করার অধিকার 

আছে কিনা ? 

এই পরিচ্ছেদে আমরা অশৌচ সম্বন্ধে আলোচন! করিব। 

ভগবান মনত বলিয়াছেন 

শুধ্যেহিপ্রো দশাছেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। 

নৈশাঃ পঞ্চ দশাহেন শুরা মাসেন প্ধযতি। মনু ৫৮৩ 

ব্রাহ্মণ দশ দিনে ক্ষত্রিয় ছাদশ দিনে দৈশ্য পঞ্চদশ দিনে ও শুড্র এক 

মাসে শ্রদ্ধ হইনে। ' 

(১) পাণিগ্রহণ সান্জারঃ সবর্ণানপদিশ্যতে । 

আসবর্ণাশর: জেরো বিথিকছাহকপুপি ! মনু ওম: 8৩ 

শর ক্ষতিরয়া গ্রা। প্রহোদো বৈহ্থাবভায়া। 

বসন্ত দশা গ্রাশ্া শৃত্তয়োংকুষ্ট বেদনে 1৪৪ 

সহান জাতীয় স্রী বিবাহ করিগে পাশি গ্রঠণ পূর্বক বিব€ 

রী বিষাঁহ বিষয়ে বক্ষামাণ বিখি জানিবে | উততষ বর্ণ বর্তৃক ধিবাছে 

গোতাড়ন হি ও শৃত্রা হচ্চের এক দেশ ধারণ কারবে। 

সি . ০০ সি রি 
০২ পিন পিপি পাপা প

প 

৯ পাপী পি 

ঠ 

স'ম্থার সম্প্জ করিবে। 

আর জসদপ! 

সময় ক্ষত্রিত1 শর, বৈষ্থা 

৫ 



৬৬ | ব্সৈ 

পরের ৮৪ শ্লোকে বলিলেন 'অশৌচের দিন সংখা! বৃদ্ধি করা উঠি 

নছে অর্থাৎ সারিকত্বাদি বশতঃ যাহার পূর্ণ অশৌচ কাল একদিন 

তিনদিন সে ব্যক্তি ধর্ধানুষঠানলাঘব হইবে মনে করিয়া দশ দিন অশোঃ 

লইবে না) তাৎপর্য এই, যাহার যেরূপ অশৌচ বিহিত সে ধু 

কার্ধালাঘব করার অভি ্রায়ে অশৌচের দিন বৃদ্ধি করিবে না (১) 

যাজ্ঞবন্ধ্য ওয় অধায় ২২ শ্লোক__ 

্ত্রস্ত দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু। 

ত্রিংশদ্দিনানি শ্রস্ত তদদ্ধং ন্ায়বর্তিনঃ ॥ 

ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশোচ দ্বাদশ দিন, বৈশ্ঠের পঞ্চদশ দিন শূদ্রের এক মাস 

এবং ন্টায়বর্তী ( অর্থাৎ পাকযন্ত দ্বিজ শুএ্রষাদি কম্মে নিরত) শর 

মাসাদ্ধি। 

মিতাক্ষরা এই গ্লোক উদ্ধত করিয়া যে টীকা ও মন্তব্য করিয়াছে 

তাহাতে অঙ্গিরা সংহিতার বচন উল্লেখে একটী শ্লোক উদ্ধত 

করিয়াছেন। 

সর্ত্বেষামেব বর্ণানাং স্থতকে মৃতকে তথা। 

দশাহাচ্ছুদ্ধরেতেষামিতি শাতাতপোই ব্রবীৎ। 

বৈষ্ক গ্রবোধনী এই শ্লোক উদ্ধত করিয়। বলিয়াছেন যে, সকল বের 

পক্ষে দশাহু অশৌচ আদিষ্ট হইয়াছে। 

(১) ন ধর্ধয়েদঘাহানি প্রত্যৃহেন্লারিধু জিয়া: । 

ন চ তৎকর্শ কুর্ববাণঃ সনাভো'২ প্যশুচির্তবেং ॥ 
যন্তু ৫1৮৪ 

অশৌচ দিন বৃদ্ধি করিবে ন!। শ্রোত শর্ত অগ্রিহে'ত্রের বাধাত করিবে না| 

বি পুত্রাদি কোন সপিও প্রতিনিধি হইয়া হোমাদি করেন, তাহাতে তাহার! অর্থ 

হইবে না। 



বৈস্া। ও 
ব্জবাসীর মুজ্িত অঙ্গিয়া সংহিতায় এই বচন নাই। 

তিশি ও মঙ্গুর স্থায় বাঁলয়াছেন__ 

দলাহাঞ্চুধাতে বিপ্রো ঘ্বাদশাছেন ভূমিপঃ | 

পাক্ষিক বৈশ্বা এবা€ শুঁদ্রো মাসেন পরধাতি ॥ 

অঙ্গির! ৫১ প্লেক (বঙগবালী সংস্থয়ণ ) 

উশনাও বলিয়াছেন 

শুধোদ্িকে দশাহেন ছাদশাঠেন ভূপতিঃ। 

বৈশ্য; পঞ্চ দশাহেন শৃদো মামেন শুধাতি॥ 

৬ম: ৩৪ । 

কিন্ত উপন! ব্রাহ্মণেব সেনকগণের জগ্ঠ পার্থকা নির্চেশ করিমাছেন 

মাত্র। ৩৪ প্লোকে ত রূপ অশৌচের বিধান করিয়া ৩৫ প্লোকে বলিলেন, 

ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শৃদ বংশী যে দমকল বাকি বাঙ্গনের অশেষ অর্থাৎ এক* 

মাত্র দেবক তাহাদিগের ব্রাক্ষণ সেবাতে ব্রাঙ্গণ্বৎ দশাছে শন্ধ শান্্রকার- 

গণের মত। 

সাধারণ বিধি দশাছ, ছাদশাধ, পঞ্চদশ1€ ও একমাল তবে বাছারা 

ব্রাহ্মণের সেবক তাঞাদের জগ্ত পৃথক একটী বিধি দিলেন। উ€! সকলের 

পক্ষে অবলম্বনীয় নহে। | 

দিতাক্ষর! প্রথমত ধাজ্ঞাবন্কের নিষ্ন লিধিত প্লোক উষ$ত করিয়াছেন 

ক্ষত্রসা ঘবাদশাহানি বিশ: পঞ্চ দশৈব তু। 

ভিংশন্ধিনানি শৃত্রসা তদর্ডং ঠায় বর্তিনঃ | 

এই প্লোকের চীকায় তিনি ধান বলিয়াছেন তাহ! দেখা আবশাক। 
পক্ষত্রিয়বৈশ্যশৃড্রানাং সপিশ্ত জননে তছুপরহে চ বখাক্রষেগ দ্বাদশ পঞ্চ 

বশ জিংশ কষিনাক্ভাশৌচং তবতি। ভাযবর্ধিনঃ পুনঃ পুত্রদ্য পাকবজধিজ 



৬৮ বৈষ্তা। 

গু্রযাদিরতসা তদর্দং তস্য মাসসার্ধং পঞ্চদশরাত্রমাশৌচম্। এবং চ 

ত্রিরাত্রং দশ রান্রং বেত্যেতদ্শরাত্রামাশৌচং পারিশেষ্যাদ্ধাক্ষণবিষয়ে 
বাবতিষ্ঠতে। স্ববত্যস্তরেষু তু হ্ষত্রিয়াদীনাং দশাহাদযোইপ্যাশৌচ বল্লা 

দর্শিতাঃ। যথাহ পরাশরঃ--ক্ষত্রিয়স্ত চস্ণাঁহেন্ন স্বকর্খবনিরতঃ শুচিঃ | 

তখৈব দ্বাদস্ণীহেনন তৈস্ট্যঃ শুদ্ধি মবাপু,য়াৎ 1” তথাচ শাতাতপঃ 

এক্াদশ্শীহাড্রীজন্যো জেস্ট্ো  চ্হাদশশক্িস্তথ। 
শৃত্রে! বিংশতি রাত্রেণ শুধ্যেত মৃত সৃতকে ॥ বশিষ্ঠত্ব “সএওদস্ণ 

ল্লাজেণ ল্রীজন্ম্যে। ব্বিহশ্শভতি আ্াতেল বৈশ্য ইতি ॥ 

অঙ্গিরান্্াহ “র্বেিম্বীমেব বর্পানাং স্ুতক্ে মৃতকে 

তথা । চস্ণাহচ্ছ,ছ্কি ক্েতেম্নামিতি শাতাতগো- 
ইত্রবীশু 10” ইত্যেবমনেকোচ্চাবচাশৌচকল্লা দর্শিতাঃ তেষাং লোকে 

সমাচারাভাবান্লাতীব ব্যবস্থা প্রদর্শন মুপযোগীতি নাত্র ব্যবস্থা প্রদর্শ্যতে । 

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃড্রের সপিগুজন্মে ও সপিওমরণে যথাক্রমে দ্বাদশ, 

পঞ্চদশ ও ত্রিশ দিন অশোৌ5 হইবে। কিন্তু ধর্দপথে অবস্থিত অর্থাৎ 

পাকবজ্জ-ব্রাঙ্গণসেবাদিরত শৃড্রের অর্দমাস বাঁ পঞ্চদশদিনমাত্ত অশোচ 

হইবে। তাহ! হইলেই, পত্রিরাত্রং দশরাত্রং বাঁ” (১৮ শ্লোকে পরে দ্রষ্টব্য) 

উত্যাদিতে উল্লিখিত দশরাত্র অশৌচ বিশেষভাবে ব্রাঙ্মণেরই বুঝিতে হইবে ॥ 

অন্থান্ত স্থৃতিতে ক্ষত্রিয়াদির দশাহাদি অশোৌচের ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা 

পরাশরস্থতিতে-_স্বকর্খনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় দস্ণনিদিনে এবং বৈশ্য দহানেস্ণ 

দিনে শুদ্ধিলাভ করিবে। আবার শাতাতপ-স্বতিতে__জন্ম ও মরণ 

নিমিত্তক অশৌচে ক্ষত্রিয় এক্াস্পদিনে বৈশ্য হহাদস্পর্দিন্ে 
. এবং শূদ্র তি্শদিনে্ন শুদ্ধ হইবে। বশিষ্ঠ বলেন_ক্ষতরিয় প্িগদস্প 

দিন্নে এবং বৈশ্য ল্রি্পিনেন শুদ্ধ হইবে । অঙ্গিরা বলেন-_ জন্ম 

ও মরণ নির্ন্তক অশৌচে সকল বর্ণ ই দশদিনে শুদ্ধ হইবে শাতাতপ এইরূপ 



বৈ্ৈ। ৬৯ 
বলিয়াছেন। অশৌচের এইরূপ নানাপ্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়) কিন্তু 

সমাজে তাহার বাবহার নাই বলিয়া ব্যবস্থ। দেখাইবার কারণ নাই, সেই- 

জন্য সেরূপ বাবস্থা দেখান হইল না। ৃ 

বৈস্ধপ্রবোধনী যাজ্ঞজবক্যের আর একটা বচন তুলিয়া সর্ববর্ণের ঈশা 

অশৌচের বিধান দেখাইর়াছেন। সেই বচনটা এই £-_ 

জিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচ মিধাতে। 

উদদ্ধিবর্ষ উতয়োঃ হৃতকং মাতুরেব ছি। যাজ্ত ৩মং ১৮ল্লেক 

সপিগুজ্ঞতির মৃত্তা ও জন্মে ( ব্রাঙ্গণে ) দশ রাত অস্ট্চে আর 

সপ্তমের পর দশম পুরুণের অন্তর্গত জ্রাতির জঙ্ম মৃত্যুতে ত্ররাত্র অশৌচ 
মনদি খধিগণ ইচ্ছা করেন । যেমন পুত্র জন্মে কেবগ মাতার স্থায়ী অঙগ- 

ম্পশ্যতা হয় সেইরূপ ুষ্ট বর্ষের নান বয়স্ক বালকের মৃতাতে কেবল মাত! 

পিতারই অঙ্গাম্পূশ্যন্ব হইবে। 

এই বচনটী সকল জা।তর পক্ষে সাধারণ বিধি নহে, লপিও ও 

সমানোদক সম্বন্ধে অশৌচের বাবস্থা মাত্র; কোন্স্কলে ১৭ রান্রগ কোন্ 

স্থলে ত্রির।ত্র অশৌচ &ইবে তাঠারই বাবস্থ। | এই প্লোকটীর বৈদ্ধ গ্রবোধনী 

যেরূপ অর্থ করিয়াছেন হদমুলারে ত্রিরান্র অশৌচ পালন করাও টবধ 

হইবে। কারণ শ্লোকে *তরিরাত্রং দশরাত্রং বা” আছে) তাহ! হঈলে 

আমরা ত্রিরাত্র অশৌচ পালন না করিয়। দশ রাত্র্ট ব। এত কষ্ট স্বীকার 

কেন করিৰ! 

যিতাক্ষরা এই ক্লোকের টীকার যাহা বলিয়াছেন তাছাতেই এই 

শ্লোকের প্রকৃত অর্থ স্থির হইবে । টীকাকার বলিতেছেন শবনিষিভং 

শাবম্। সৃতক শব্েন চ জনন বাচিনা তরিমিততদাশোচং লক্ষযতে | 
॥ গশ্থাজ্জাতষেব ধীননং মরপং চ নিদিভন্। তচ্চোতয় মিদিত্ধষপ্যা শৌঁচং 
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ত্রিরাত্রং দশরাত্রং চেষ্যতে, মন্বা্িভিঃ। মন্বার্দিভিরিধ্ত ইতি বচনং 

তহ্ক্তসপিওসমানোদকরূপবিষয়তেদ প্রদর্শনার্থম্। 

তথাছি দশাহং শাবমাশৌচং সপিগডষু বিধীয়তে । 

জননেইপোব মেব স্যাঙ্গিপুণাং শুদ্ধি মিচ্ছতাম্। 

জন্মন্যেক্হোদক্চানাং তু তিলাতআচ্ছ্ন্ধরিষ্যতে | অতঃ 

সপিগাণাং সপ্তম পুরুষাবধিকানামবিশেষেধ দশরাত্রম্। সমানো- 

দকানাং ব্রিরাত্র মিতি ॥ 

বৈষ্ঠ গ্রবোধনী যে হুষ্টটী বচনের উপর নির্ভর করিয়াছেন তন্মধ্যে 

গ্রথমটী মূল গ্রন্থে নাই । মিতক্ষরা যাজ্বন্কোর ২২ শ্লোকে টীকার় এই বচন 

ও অন্ঠান্ত বচন উদ্ধত করিয়া নিরেট বলিয়াছেন, সমাঞ্জে এই সকলের 

বাবার নাই বলিয়! বাবস্থা দেখান হইল না। গমপর, প্তিরাত্রং দশরাতরং” 

শ্লোকটা সাধারণ বিধি নহে, সপিণ্ ও সমানোদকের কিরূপ অশোচ হষ্টবে 

তাহাই বলিয়াছেন মাত্র । প্রথম বর্ণের দশাহ অশৌচ কাঞ্জেই সেই জশোৌচ 

সপিগ্ড পক্ষে ধরিয়া সমানোদকের পক্ষে ত্রিরাত্র বলিয়াছেন। বৈদ্য 

প্রবোধনীর ব্যাখ্যা ঠিক হইলে ত্রিরাপ্র অশৌচ পালন কর্রিলেই ত চলিতে 

পারে কারণ *ত্রিরাত্র দশরাত্রং বা” ত্রিরাত্র জবা দশরাত্র এইরূপ বচন 

রহিয়াছে । অশৌ5 কমাইবার ধখন ঝোঁক উক্রিয়াছে, তখন ৩দিন অশোচ. 

গ্রথণ করিয়। আপদ শান্তি করা হয় না কেন! এখনই তথাকথিত 

শিক্ষিত লোক মধ্যে কেহ কেহ অশোৌচ পাঁলন কর! বর্বারতা' মনে করে। 

ক্রদে সেরূপ একটা আন্দোলন অবশাই উঠিবে। শাস্ত্র বচনের ইচ্ছানুরূপ 

অর্থ কয়ার লোকের অভাব নাট । এইছুইক্লোকের যে প্রেকার কথর্থ 

করা হইয়াছে, তাহাই ইছার প্রমাণ । টীক! পড়ি! হেখিলেই ও অস্তান্ত, 

স্ৃতিবচনের সহিত সামজস্য রাখিলেই প্রত থ উপলব্ধি হইত, 



বৈস্তা। ১ 

অশৌচ কমাটবার পক্ষে আর একটা যুক্তি এই যে সারা ভারতবর্ষে 

সকল বর্ণ দশাহ অশৌচ পালন করে। মন্বাদি স্থৃতি শাস্ানুসারে 

আহ্বমান কাল হইতে যে কুলাচার চলিয়া আসিয়াছে তাহ৷ পরিত্যাগ 

করিবার পক্ষে ইহ। যথেষ্ট কারণ নহে । -নান। দেশে নান। প্রকার কুলাচার 

প্রচলিত আছে। 

মান্্াজ গ্রদেশে খুড়াত পিসাত ও মামাত ভ্মীকে বিবাহ করার একট 

গ্রথা আছে । 
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এখন কি আমাদিগকে মনু প্রভৃতি ধশ্বশান্্কারগণের বিধি উপেক্ষা 

করিয়া মান্জ্াজের দৃষ্টাপ্তে কুলাচার পরিত্যাগ করিতে হইবে? 

আমাদের জাতুক্ত ১৫দিন অশৌচ পরিত্যাগ করিবার কোনই 

কারণ নাই। আমাদের বৈশ্ববং আচার ও বৈশ্যবৎ অশৌচই পালনীয় 

এবং শ্বরণাতীত কাল হষ্টতে আমর! তাঙাট করিয়। আসিয়াছি। শান্তর 

ও ধর্ম বিশ্বাসীর পক্ষে কথাটা অতি গুরুতর? পঞ্চ দশা আশোচ 

ছাড়ি ইন্বামত ১* দিন অশৌচ পালন কার্রখেই কি আমাদের 

একা দশাছে শ্রাঞ্ধ করিবার ধোগাতা। ছষ্টবে এবং তাহাতে আমাদের 

পিভ্লোকের প্রেতত্ব মোচন হইবে? ধাচারা শ্রান্ধাদিতে আন্বাচীন, 

টানে! কথা পৃথক; কিন্তু ধাযারা শাস্ত্রে আস্থাবান, তাহার! কোন্ 

সাহসে অশৌচ কালের মধোষ্ট শ্রাদ্ধ করিবেন? ইছাতে তাচাদের 

পতৃপুরুষের গতি লাঙ হইবে কি? 
বৈষ্ত প্রবোধিনী গগব্শীভায় ১৩২৩ শ্লোক উদ্ধ'ড করিগাছেন-- 



৭২ | বৈষ্ঠা 

ষঃ শান্তর বিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামচারতঃ | 

নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্ুখং ন পরাং গতির ॥ 

শান্ত্র বিধি উলঙ্ঘন করিয়! কার্ধা করিলে কার্ধ্য পণ হয় ইহা আমরাও 

বলি। এই বাকা, ধাহারা শাস্ত্রের কদর্থ করিয়। চিরকালের কুলাচার 
পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছেন তাহাদের গ্রতি প্রযোজা, কি, ধাহার! শান্তর 

বিধি মানিঘ্াা চলিতেছেন তাহাদের প্রতি প্রষোজা, তাহা! স্থধীগণ বিবেচন! 

করিবেন। | 

(8 ১ বৈদ্ভগণের শরম! উপাধি গ্রহণের অধিকার | 

মন্বাি স্বৃতি শাস্ত্রে চারি বর্ণের চারিটী উপাধির বাবস্থা আছে যথা 

ব্রাহ্মণের শর্মা, ক্ষত্রিয়ের বশ্মা, বৈশ্বোর গুপ্ব ও শূর্রের দাস। এবং 

ছ্িজাতিগণের স্ত্রীর নামের অস্তে দেবী ও শুদ্র জাতির দাসী প্রযুক্ত 
করার বিধান আছে ।* বৈগ্গণ এতকাল বৈশ্যের গুপ্ত উপাধিধারী 

ছিলেন, এখন তাভারা শর্মা শিখি ব্রাহ্মণ হইবার অভিলাধী। 

বৈস্তগণ অন্বষ্ঠ ও বৈশ্ত ধন্মাবলন্বী, তাহাদের পক্ষে শর্মা উপাধি গ্রহণ 

কর! অশাস্্ীয় হইবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শশ্দা উপাধিতে 

আমাদের চ্টাধয দাবী থাকিলে এতকাল তাহা! পরিত্যক্ত হওয়ার কোন 

কারণ দেখা যায় না। অনভিজ্ঞতা কারণ, ইত1 বলা যাইতে পারেনা 

কারণ বৈস্তাদগের মধ্যে সংক্কৃতজ্ঞ পঙ্তের অভাব ছিল না। কাজেই 

শর্মা উপাধিতে আমাদের জ্জায়তঃ কোন অধিকার নাই। এই উপাধি 

বাবছারের আন্দোলন শতধ। বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজে আর একটী দলাদলি 

বাধাইবার গ্রচেষ্ট] যাত্র। কাল মাহাত্মেে কোন বর্ণই এখন স্বাধিকারে 

সন্তষ্ট নছে) সকলেরই উচ্চ বর্ণ হইবার অন্ত একটা প্রবল আকাজগ 

* দেবাত্াণ্চ ভিরং নর্ঘ! হান্তাঃ শুন্জযোনসঃ। 



জন্মিয়াছে। বঙদেশে বৈচ্্গপের দ্বিতীয় স্থান ও ব্রাঙ্মণোচিত জনেক 

অধিকার রহিয়াছে । সংস্কৃত কলেজে ংখন অন্ত জাতির প্রবেশাধিকার 

ছিল না, তখনও বৈগ্থ জাতির অধ্যয়নের কোন বাধ! ছিল না। বস্তি 

বৈস্তলমাজে সাধন ভঞ্জন ছিল ততদিন কেহ আমাদের বর্তমান অবস্থাকে 

অন্তরায় মনে করেন নাই। রাম প্রসাদ প্রভৃতি অসংখ্য সাধক বৈস্ব 

সমাজে ছিলেন। সাধন মার্গে ও মন্ত্র শাস্ত্রে আমাদের যথেষ্ট অধিকার 

ছিল। এখন ঝগড়। হইতেছে ২টা বিষয় নিষা। (১) দশা আশোচ 

(২) শব্ষোপাধি। কৈ সেকালে আমাদের পিতৃ পুরুষগণের মধ্যে 

আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এই ছুটটী বিষয়ে ত কোন বাধা ভয় নাই। সমন 

প্রকার সাধন ভজনে আমাদের অধিকার রঠিয়াছে। আমাদের সাবিষ্ত্ী 

দীক্ষা প্রচলিত আছে, বেদ অধায়নে আমাদের অধিকার আছে। দ্িজাতি 

মাত্রেই প্রণন ইতাদিতে অধিকার রহিয়াছে । তবে এ কলহ কেন? 

আর পিতৃ পিঠামন্ছের আচরিত পথ পরিতাগ করার আবন্তকতা 

কোথায়? 

যেনাস্ত পিতরে যাতাঃ যেন যাতা: পিতামছাঃ| 

তেন ষায়াং সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষাতে | 

১৪ 

বৈস্ক প্রবোধনী অর্থ করিয়াছেন-- 

পিত| পিতামহ প্রভৃতি যে পথে গমন করিয়াছেন জ্ঞাহ! ঘি 

নত পথ হয তবে সে পথে গমন করিলে কোন দোষ হয় না। 

ইচ্ছের বৈশ্যাচার যখন কদাচার বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে তখন 

পিত! পিতামহ তাহা পালন করিলেও তাহার পরিবর্তনে কোন অনিষ্টের 

'আশক্ক। নাই। 



ণঃ বৈষ্ত 1 

অপহযোগ প্রবর্তনের সময় শাস্ত্রের ব্যাধ্যা হইয়াছিল, ১৬ বংসর বদের 
পরে পিত| মাতার কথ! শুনার কোন প্রয়োজন নাই, বিবেক মত কাজ 

করিবে। প্রাণে তু যোড়শ বর্ষে পুত্রে মিত্রব্দাচরেং। এই শ্লোকের 

এইরূপ অর্থই প্রচারিত হষ্টয়াছিল এবং তদ্বারা কত যুবক কুপথে চালিত 

ছ্য়াছিল, তাহ! সকলেই জানেন। এখন আবার ভগবান্ মন্ুর উক্তরূপ 

ব্যাধ্যা ছঠতেছে। টাকাকার কিন্তু ব্যাখা! করিতেছেন--- 

শ্বহুবিধশাস্ত্রীর্ঘসম্তবেপিতৃপিতামহাগ্যন্ুঠিত এবশান্ত্া ধোহনুষ্ঠাতব্যঃ। 

তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে নাধর্দেণ হিংস্ততে ॥ 

শাস্ত্রের বহুবিধ অর্থ সম্ভব হইলে পিতৃ পিতামহগণের অনুষ্ঠিত আচার 

অনুষ্ঠান করিবে। তাহা করিলে অধর্দ করা হুইবে ন! অর্থাৎ পাপভাগী 

হইতে হইবে না। ইহার মধ্যে হি নাই। পিভা পিতামহ জমে 

পঁথে চুলিস্বীঙ্ছেন তাহাই সহপথ। 



উপসংহার । 
(১) বৈদ্যগণ অন্বষ্ঠ বর্ণ। “একতর”" ব্রাহ্মণ নছে ॥ 

(২) বৈদ্যগণ নিকৃষ্ট চিকিত্সক ব্রাহ্মণ নহে। 

(৬) বৈদ্যগণের সংস্কার বৈশ্যানুরূপ । 

(৪) বৈদ্যগণের প্রকৃত সম্পূর্ণ অশৌচ পঞ্চদশাহ । 

একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করা৷ শাস্ত্র বিগহিত এবং 

তাহাতে পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব মোচনের ব্যাঘত 

ঘটিবে। 
(৫) বৈদ্যগণের উপাধি গুপ্ত, শর্মা নহে। ইহা! 

শাস্ত্র ও লোকাচারানুমোদিত । 

(৬) সমাজে বৈদ্যের স্থান ব্রাহ্মণের নিম্নে এবং 

্রাহ্মণ বৈদ্যের নমস্থ | 



গসন্লিম্পিভি। 
শ্রমন্মহারাজাধিরাজ রাজ বল্লভ নিমন্ত্রিত মহারাষ্্াদি নানা দিগ. 

“দেশীয় পঙ্ডিতৈর্বাবস্থা পত্রিক। 

শবিগ্রানমদধাবসিক্কোহি ক্ষতরয়ায়াং বিশঃসত্িযাং অথষঠঃ শৃদ্রযাং নিষাদো। 

জাতং পারশবোইপিবেতি যাজ্ঞবন্কাবচ নান, দ্ধাবসিক্তা্বষ্ঠনিষাদদানাং 

যক্ঞোপবীতাদিসংস্কারঃ প্রাপ্ত: । তথাহ জৈতচনবযাথা মিতাঙ্গরায়াং_ 

যন্তু, বিপ্রেপ ক্ষত্রিযায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, এবং ক্ষত্রিয়েগ বৈ্থায়াং 

জাতো বৈশ্তাএব ইত্যাদি শঙ্খশ্মরণাৎ তৎ্ষত্রিয়াদিধশ্মগ্রাপ্তার্থং নত 

ক্ষত্রিয়াদি জাতিপ্রাপ্তার্থ। অতশ্চ মুর্ধীবসিক্কাদীনাং ক্ষত্রিয়াদেরুক্তেরেব 

দণ্ডাঞিনোপবীতার্দিভিঃ সংস্কারঃ কার্ধা ইতি। 

অত্রচ মুদ্ধাবসিক্তাদীনামিত্যাদি পদাং পারশবস্ত তন্তৎসংস্কার প্রাপ্ডো 
তত্তৈৰ নিষেধমাহ, মন্তঃ--"স পারয়ন্েব শবন্তন্মাৎ পারশবঃ স্বৃতঃ ৭. 

অন্তচ্চ বিপ্রা্দিত্যাদি বচনব্যাখ্ানে দীপকলিকাক্মাং বিপ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়া- 

মূঢ়ায়াং মুক্ধাবসিক্তঃ। বিপ্রাদৃঢ়ায়াং বিশযন্তিামষ্ঠঃ এবং শৃদ্রায়াং নিষাদ:, 

অনুঢায়াং তন্তাং পারশবঃ | পারশব ইতি সংজ্ঞান্তরং বিশিষ্টসংস্কারান ধ- 

কারার্থং এতেন মুগ্ধীবসিক্তাম্বষ্ঠনিযাদনামের সংস্কারঃ। পুনরপি 

মন্ুঃ--প্সবীঞৈর মুক্ষেত্রে জাতং সম্পগ্ততে বখা। তথাধ্যাজ্জাত 

ঘর্ধ্যায়াং সর্ধসংস্কার মর্থতি।” কুল্লকভট্রো যথা--শোনং খাজং 

শোভনক্ষেত্রে জাতং সমৃদ্ধং ভবতি এবং দ্বিজাৎ দ্বিগাতাস্্র়াং সবর্ণায়া- 

আছগোমোন চ ক্ষত্রিয়বৈশ্রয়োর্জাতঃ ক্ষাত্রয়বৈহ্বসংস্কারং শ্রোতং স্মার্তক 

মর্বমর্থতি নচ পারশবচগ্ডালাদিতিঃ) অত্রার্ধ/ঃপদং ব্রাহ্ধণক্ষ ত্রিয়বৈশ্ত- 

পরং। এতেনাধষ্ঠানামুপনয়নাদি সংস্কার ইতি মনুনা মুক্তকঠেনোক্তং 



বৈস্কা। | নি 

যেষাস্ধ পিত্রাদয়োইপানুপনীতা স্তেষামাপন্তনোক্তং_ফন্ত পিতাঁপিতাষকধৌ, 
অনুপনীতৌ শ্টাতাংতন্ত সংবসরং ত্ৈবিস্বং ব্রহ্গবর্ধাং যল্ত গ্রপিতাম! 

দের্শনুন্বরণং তন্ত ষড় বার্ষিক ভ্রৈবিদাং বর্গচর্যামিতি যাজ্ঞাবন্কা তৃতীয়াধ্যায়' 

মিতাক্ষরাদি প্রমাণামুদারেণ। প্রীম্ললালাঘষ্ঠানাং যত্তোপবীত মাসীদিতি 
লৌব্িকাধ্যায়িকা ততপ্রমাণমপান্তি। পশ্চাৎ তৎপুত্রেণ জক্মণসেনেন 

পিত্রা সহ. লৌকিকবিরোধাৎ কেযাঞ্চিদ,রীকুতং কেযাঞ্চিগ্াপি 

পৌর্কাপর্য্ণ বর্ততে তথা! দৃশাতে চ। কড়ইধাত্রী গ্রাম নিধা্িনাং 

অন্বষ্ঠানাং যজ্জোপবীতাদিকমিতি লোক দর্শনেন চ। অনুপনীতাদবট- 

জাতানামনুপনীতাঘষ্টানাং প্রপিতামহাদীনামুপনয়নাত্মক সংস্কারাশ্মরগম 

ব্রাত্যাতিপাতক ক্ষয়ার্থনাং  বড়বার্ধিক ব্রতাগ্থাচরণাশক্তিনবতি 

ধেনুদানরূপং প্রায়শ্চিতং তদশক্কৌ আচান।ং পঞ্চদপাধিক চতুঃশতকার্ধাপণী 
মধ্যানাস্ক সপ্তত্যধিকশতদ্ব্কীর্ধাপণী, দরিদ্রানাঞ্চ নবতি কার্ধাপণী 

দেয়েতি। তদনস্তবং যজ্ঞেপবীতাদিডি: সংস্কার: কার্ধা উতি। 

উপপলীভান্ব্টীনাং তশুসম্ভতীনাধও শেস্টাদ- 

শ্পৌচ্াছ্ঠাচ্ল্সঞশং তেব আম্প,্পাস্ণৌোচং পি 
দস্পাহ শ্মিতি বি্ষ্থাং গপল্সাসর্শঃ | পতিতসাবিত্রীক 

উদ্দালকব্রতঞ্চরেদিতি বশিষ্টসৃত্রাগ্তনুসারেণ পতিতসাবিত্রীকেণ 

উ্দালকর্রতাগ্তাচরণাশকৌ আটোন চতুঃপণাধিকাষ্টত্বারিংশৎকার্ধাপণী 

মধ্যেন ছাদশপণা ধিক সপ্তবিংশতিকার্।পণী, দরিদ্রেণ চ চতুঃপণাধিক 

নবকাধাপনী দেয়েতি | ভেদাং তদনন্তরমুপনয়নাদি সংস্কারঃ কার্য ইতি 

“িছুষাং পরামর্শঃ| (১) 
1 পপ পপ ০ পিসী ০5 ০ পপ 

০৮ সপ আপ 

(১) “ব্রাঙ্ষণের রসে ক্ষতি শ্রীয় গজাত সন্ধান মু্ধাবসিক, বৈহ্যা স্বর গর্ত 

চাত সঞচান অগষ্ঠ, শৃত্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সম্ভান নিষাদ ও পারণর দায়ে গ051” এই 



৮ | বসা 

এই বাবস্থা পরে মহারাষ্ট্র, কাশী, কাঞ্চী, কনোজ, দ্রাবিড়, শ্রীক্ষেতত, 
বীরভূম, সেনভূমি, নবন্ধীপ, বর্ধমান, ত্রিবেণী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের 
১২৬জন পরডতের শ্বাক্ষর ছিল। 

অন্বষ্ঠাচার ধৃত ব্যবস্থা 
অথ নবন্বীপস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতৈর্বাবস্থা পত্রিকা । 

কুতোপনয়না মন্বষ্ঠাদীনাং প্রণবাদি স্থাহাস্ত মন্ত্রেণোপি বিষুণঃ পুজনীয় 
ইতি অধষ্টঃ শৃদ্রস্ত নমস্তশ্চেতি চ বিদুষাম্পরামর্শঃ | 

অশোচ ব্যবস্থ। ( অষ্ঠ দীপিকা উদ্ধত) 

উপনীতো্বষ্ঠেন সপিগুজনন সম্পূর্ণাশোচ জনন যোগোপনীতোপনীত 
সপিগ্ড মরণাশৌচং গঞ্থঞ্লল্ণ লাভ  মেব বাবহার্যা ইত বাবস্থা । 

অষ্ঠ সাম্মলনী মত! হইতে নীত পাতি। বহু পুরুষানক্রমেণ উপনয়- 
নাদি ক্রি লোপ জনিত পাপ ক্ষয়কামা গঙ্গাভক্তাঃ পাপকম্মর তভিন্না- 
অধ্বষ্ঠান্তৎ পাপগয়ায় গঙ্গান্নানং রৃত্বা উপনয়নাহাভবন্তি উপনয়নান্তরঞ্জ 
তাদৃশানাং সপিগু।দি জনন-মরণয়োঃ পঞ্ধ দ্স্পীহাঁছ্যি শৌচ মিতি 
বিদুষাং পরামর্শ; | 

৮ উমেশ চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত বল্লাল-মোহ-মু্গর (জাতিতত্ব বারিধি 
দ্বিতীয় ভাগ) পৃষ্টা ৬৩ 

যাঁঞবন্ধ্যবচন[মূসারে মুদ্ধাবসিক অন্বষ্ঠ ও নিষাদপ্রভূততর যজ্ঞোপবীতাদি সংঙ্কার প্রাণ 
হইযাছে। মিতাক্ষর'র এ বচনের সেহরূপ ব্যাধাঠ উজ হইয়াছে । শঙ্খ লিখি 
গ্রন্থে যে লিখিত আছে, “বিপ্রহইতে ক্ষঙিয়াতে জাত সন্তান ক্ষত্রিয় এবং বৈষ্তাতে 
জাত সন্তংন বৈশ্য" ইহা কেবল তাহাদের ধশ্বপ্রাপ্তি-হৃচক, ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্বহ5ক 

নহে। অতএব মুষ্ধাবদিক্াদি জাতির ক্ষাত্রয়াদি জাতির চ্টায় উপনঃন, দও, আন, 
উপবীত ধারণ প্রস্ততি সংস্কার কগ্তব্য। এ এলে মুদ্ধাবমি ক্তাদির 'আদি' পদগার! 
পারশব জাতিরও এ সংস্কার সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু মনন হাহা নিষেধ করিয়াছেন। 
শ্বতি অনুমারে এ জাতি পারয়ন' জর্থাং শক্তি লত্বেও “শব' (মৃত)। অন্তর 

দীপকলিক! নামক গ্রন্থে “বিগ্র'ৎ' তাদি বচনের বাখ্যায় লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণের 
বিধিপৃরবক বিবাহিত ক্ষাত্রয়া পতীতে মূদ্ধাবসিক ও বিধি পূর্বক বিবাহিত বৈশ্কা পর্ীতে 
অন্বষ্ট বিধিপূর্ধক বিবাহিত শৃক্জা পত্রীতে নিধাদ এবং অবিবাহিতা শৃদ্রা রমপীতে 
পারশবের উৎপত্তি হইয়াছে। *পারশব' এই পৃথক সংজ্ঞা্ধারা বিশিঃ্ সংস্কারের 
অনধিফারহ প্রতিপার্দিত হইয়'ছে। এতস্বারা মুর্ধাবসত্ত, অন্থষ্ঠ এনং নিবাদজাতি- 
জয়ের সংন্গার প্রমাণিত হইতেছে। মনু পুনরাঙ্জ বলিয়াছেন, হক্ষেত্রে হুবীজ রি 



ব্ষ্ঠৈ 1 
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উশ্রীহরি-শরণম্ 
বছ মান্তম্পদ শ্রীযুক্ত উমেশ চক্র দাসগুধ 

সমীপে 

মাননীয় মচাশর় ! 
আপনি জানিতে চাতিয়াছেন যে আমর! ব্্লাল সেনের জাতি কিনা? 

তছ্ত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে আমাদের বংশের পূর্বা পুরুষগণ বলতেন 

যে আমরা তাহার বংশধর এবং আমাদের বংশের বর্তমান গাচীন মছোদয" 

গণও এই বাকোর সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের অন্ুমন্ধ।নেও ইহ! 

প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস জন্সিয়াছে। আম[দেরও ইহাই বালাডিজ তা । 

তি-- 
আ[জ্ঞধীন-- 

্ীদ্ধারকানাথ সেন গুপূু কবিবাজ। * 

শ্্ীমছেশ চন্দ্র সেন গুপু শিক্ষক। 

ইছাপুব চাই সুল 

্রীপ্রফুল্প চন্দ্র সেন গুপ্ন, শিক্ষক । 

মালপদিয়া ১৩১* সন প্রীকামনী কুমার সেন গুপ্ত ডাক্তার 

২৭শে জ্যষ্ঠ রা ্রপ্রসন্ধ কুমার সেনগুপ্, হেডক্লার্ক। 
এ... ৯১৩০০ ০০ সপসজশ কািিপপরগাগাজরর 

হুঠলে ধেমন উত্তম ফল প্রসব করে, তেমন আধা হঠতে আথাতে জাত সন্তান সম 

সংস্কার পাহতে অধধিকাপী হয়। বুক বলেন, দেন সুপ্র বীজ টত্তহক্ষে তে 

রোপিত হলে সমৃদ্ধিশালী হয়, তদ্ধপ ছিজ হঠতে অনুলে'মফমে অসবর্ণ খিজাতিস্ত্রীতে 

অর্থ।ৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্বজাতীয। স্ত্রীচে উৎপন্ন সন্তান থে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি জাতীর সর্বপ্রকার 

আকার প্রপ্ত হইয়া পাকে তাহ! শ্রুতি ও স্থৃতিতে লিখিত, আছে। কন্তু চগডাল ও 

পারশব জাতির এরূপ সংক্ষার গাওয়'র কণা তথা লিখিত নাট । এই সবলে আধা 

এই পদ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রি ও বৈগ্ঠগাচিত্রর়কে বুবাহতেছে । এতথারা অন্বষ্ঠজাতির 

উপনয়নাদি সংঙ্গার মনু মুফকঠে স্বীকার করিয়া:ছন। হাহ'রা পিত়পুরুখ হতে 

অনুপবীত, তাহাদের নবন্ধে আপন বলিয়'ছেন_ দাহাদের পিভৃলিতামহ পর্যান্ত 

জনুপবীত, ঠাহাঙের ছয় বংসর কাল ব্ৈবিপ্য অ্ঙ্গচগা করা বিধ্র। বাযবকফ্োের 

তৃতীয় অধার এবং মিতাক্ষরাদি পমাণাগুদারেও ইহা সমর্ধিত হঠতেছে। ইমহালাদি 

অধষ্ঠটমিগের যে ধজ্োপবীত ছিল, তাছা লোকে বালয়া আদিতেছে | উহা যে রসুন 

কখ। ভহিহয়ে সঙ্গে নাই । পরে পুত্র লক্মণের সহিত বঙ্গালের জৌফি
ক বিয়োধ উপস্থিত 

হইলে কোনও কোনও অনবষ্ঠসন্তানের হজোগবীত লগ্রগলেন কতৃক দুরীকৃত হা! এবং 

০ 



চা বৈ 
বৈষ্ঠ গ্রবোধনীতে যে কয়জন অধ্যাপকের পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, 

তশ্মধো প্বঙ্গের অতি প্র।সঙজ শ্বার্ত শিরোমণি” শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ শ্থৃতিতীর্ঘ 
মহাশয় কাশী বাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মছাশয়কে 
লিখিয়াছেন--* * * * এক সময় আমার অত্যন্ত অন্থথ অবস্থায় 
আমি শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় কতৃক চিকিৎসিত হইয়াছিলাম। 
এ সময় আমার কোন বিষয় পর্যালোচনা ব! প্রণিধান করিবার শৃক্ত 
একেবারেই ছিল না। সেই অবসরে ঁ কাবরাজ মহাশয়ের কয়েকটি: 
ছাত্র আমার অবস্থ! পরিদর্শন করিতে "াসিত এবং প্রত্যেক দিন 
আমাকে (১ খানি পত্র লিখিয়৷ আনিয়া ) সি করিবার জন্ঠ জিদ করিত। 
এইরূপ করায় আমি তাহাদের চিকিৎসার সন্তুষ্ট হইয়া সহি করিয়াছিলাম। 
তাতে যে কি লেখা ছিল, তাহা আম দেখি নাই। কারণ আমার 
সাধারণতঃ দৃষ্টি শক্তির অভাবে দেখিবার শক্তিও আমার ছিল না। ইতি-_ 

১৩৩৩২৫ বৈশাখ, 

€নং বিশ্বকোষ লেন, | শ্ীদক্ষিণাচরণ স্মৃতিভীর্থ। 
বাগবাজার। 

কোনও কোনও অন্বষ্ঠের পূর্বাপর নিয়মানুসারে অগ্ঠাপি উপনয়ন প্রচলিত আছে। 
আমর! এখনও দেখিতে পাই যে কড়ঠ ওধাত্রী প্রভৃতি গ্রামনিবাসী অন্বষ্ঠদিগের 

যজ্জে'পবীত।দি প্রচলিত রহিয়াছে । অন্বপনীত কষ্ট হইতে উৎপন্ন যে সমন্ত 
অন্ুপনীত অন্্টের প্রপিভামহ্র অনুপনয়ন হেতু ব্রাহাদোষ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা 
ক্ষয় করিবার নিমিত্ত ঘড় বার্ধিক ব্রতাদি আচরণ কর। কর্তবা। কেছ তাহাতে অসমর্থ 
হইলে তাহাদের নবতিনংখা ধেনু দান করিয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হতবে; যাহার! এরূপ 

প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম তাহ'র ধনবান্ হইলে চারিশত পঞ্চ'শ কাহনঃ মধ্যবিত হলে 
ডুইশত সহ্গর কাহন এবং দরিদ্র হইলে নব্বহ কাহন কড়ি দান করিবে। এহরপ 
প্রায়শ্চিত হইলে ঘজোপবীতাদি সংস্কার করিছে হইবে । উপনীত জন্ব্ঠ ও তাহার 
সন্তানসম্তুতিগণ বৈ্র স্তায় অশীচাদ অচরপ কাঁরবেন। তাহাদের সম্পূর্ণ অশে5 
পঞ্চদশ দিবস বাগী। ই$াই পঞ্ডিতদিগের অভিমত । বশিষ্ঠ বলেন, পতিতপাবিস্্রীক- 
বাঞ্তির উদ্দালকহত জচয়ণীও। বাহার! এই ব্রত আচরণ করিতে অশক্ত, গাহারা 
ধনবান্ হইলে ছয়চণ্রিশ কাহুন চারিপপ,। মধা বিত্ত হলে সাত'ইশ কান বর পণ 
এবং হরির হহলে নয় কাছন চারি পণ কড় দান করিয়া উপনয়নাদি সংস্থার গ্রহণ: 
ফঙিবেন। ইহাই পঞ্িতষওলীর মঠ। (উসিক লাল গুপ্ত গ্রগীত "'র'জবরভ"' ) 



বিধব। বিবাহ সম্বন্ধে মমালোচনা। 
উৎসব--১৩৩২। অগ্র্থারণ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মনভুষদার এম, এ। 

গৌছাটা ধর্ম সভা হইতে থে সমাঞ্জ সেবক পুস্তকাবলী বাহির হইতেছে 

তাঙারই অন্ততম এই বিধধ বিবাহ পুস্তকখানি। এই পুস্তকে কালীচরণ 

বাবু বিধবা বিবাহের স্থপক্ষ ও পরপক্ষের দোষ গুণ বিচার করিয়। শুন্য 

রূপে দেখাইয়াছেন বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা। এই পুস্তকে 

বিধব| বিবাহের পক্ষে যে পাচটি কারণ নির্দেশ কর! হয়, তাহাই 

সমালোচনা কর! হইয়াছে । * *ঞ গ্রন্থকার সকল প্রকার যুক্তি দিয়া 

দেখাইয়াছেন বিধবার বিবাহ হওয়া! উচিত নছে। বাহার সমাজ সংস্কারক 

নাম লইয়। দেশের উদ্নতির জন্ত বিধবা বিবাহ প্রচলিত ফরিতে চান 

তীহ্থার! মূর্থ হইলে চলিবে না-_তাছাদিগকে যুক্তি বিচার সাহায্য দেখিতে 

হইবে বিধব| বিবাহে সমাজের কল্যাণ কি অকল্যাণ ৪য়। প্রযুক্ত কালীচরণ 

বাবু এই পুস্তক লিখিয়া বথার্থঈ সমাজের কল্যাণ সাধিত করিয়াছেন। 

ধাহা়া বৈদিক আর্ধ্য হইতে অন্ত পথে গিয়াছেন তাহারা ত কোন যুক্ত 

না মানিয়া বিধবা! বিবাহ দিবেন কিন্তু ধাহার! শাস্ত্র মানিয় এই কর্পে হোগ 

দিতে চাছেন তাহার! নিশ্চই এই পুস্তক পড়ির| বিধবা বিবাছের পক্ষে হত 

দিতে পারিবেন না। এইকপ পুস্তক নকলের পাঠ করা অবস্ত কর্তবা। 

বীর ভূমি__৭ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা শ্রীযুক্ত কুলদ। প্রসাদ মল্লিক বি এ, 

ভাগবহরত্ব লিখিয়াছেন। বিধবা! বিবাহ--্রযুক্ত রায় বাহাছুর কালীচরণ 

সেন ধশ্মভৃধণ বি, এল্, প্রণীত। গৌহাটা সনাতন" ধর্ম সভা ছুটতে 

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। গৌহাটী সনাতন ধর্ম সা হইতে “সমাজ 

সেবকণ গ্র্থমাল। নাম দিয় পূর্বে আরও ছয় খানি গ্রন্থ বাচির হট্গাছে। 

* ৬ *& আলোচা গ্রন্থ খান সপ্তম। কটন কলেজের প্রধান 

সংস্কতাধাপক শ্রীযুক্ত লক্্ী নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রী. 

এম, এ, মহাশর এই গ্রন্থের তৃমিকা লিখিয়াছেন। * *** এই প্রকার 



[ খ ] . 

ছুদ্দিনে গৌছাটা ধর্ম সভা এই সারগর্ড, নুযুক্তি ও শাস্তীয় হৃসিদ্ধান্তু 
পূর্ণ এই সদগ্রন্থখানি প্রচার করিয়া হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার 

করিয়াছেন। বলা বালা, গ্রন্থকার ও ভূমিকা লেখক বিধবা বিবাছের 

,বিরোধী। বধাহারা বাজার চল্তি হুজুগে না মাতিয়৷ সত্য নির্ধারণে 
আগ্রহাথিত তাহারা সকলেই এই গ্রস্থধানি পাঠ করুন। ্ 

ধণেদের দশম মণ্ডলের তিনটা মঞ্র বিধব! বিৰাঞ্ছের পরিপোষক রূপে 

উদ্ভূত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে । বেদশাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকার খুব ভাল 
করিয়াই দেখাইয়াছেন যে ৬রমেশ চন্ত্র দত্ত মহাশয় এই তিনটা মন্ত্রের 

প্রথমটীর ভূল অনুবাদ করিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। মহাভারতের 

নীলকণ্ঠের টাকার এক অংশ যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্ধত করিয়া 

ছিলেন, ভূমিকায় তাহাও স্থনিপুণ ভাবে আলোচিত হইয়াছে । পরাশরের 

বচনের ও প্রকৃত অর্থ মুল গ্রন্থের মধ্যে আছে। ধীহার! শাস্ত্রীয় 

মীমাংস! জানিতে চাহেন, এই গ্রন্থধানিকে তাহার! চূড়ান্ত (7081) 

গ্রন্থ বলিয়া নির্ভয়ে গ্রহণ করিতে পারেন। এই বুদ্ধিভেদ সংঘটের 

যুগে, প্রত্যেক শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দু এই সদ্গ্রন্থ একখানি সংগ্রহ করিয়া 

রাখুন, ইছাই আমাদের অনুরোধ । 

গোহাচী সনাতন ধর্ম সত। আমাদের দেশের একটা গৌরবের বস্তু । 

এ প্রকারের সভা! বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসামের মধ নাই। আর ধর 
পরায়ণ শ্রীযুক্ত রায় বাছাছুর কালীচরণ দেন বি, এল, সরকায়ী উকিল 

মহাশয়ই এই সভার প্রাণ । আর পত্ডিত প্রবর শ্ীযুকক লক্মীনারায়ণ 

বেদ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় তাহার দক্ষিণ হস্ত শ্ক্্প তাহার! সমগ্র 
ছিঙ্গু সমাজের জশেষ কৃতজ্ঞতার পা, মা জগ্হঘা তাহাদের কল্যাণ 
করুন, আর তাহাদের আদর্শ দেশের সর্বজ্ঞ অবলব্িত হছউক। 

জমার উমা) 



মুখবন্ধ। 
মি 

: বিগত ভাত্র মাসে “বৈস্ক” গ্্থ মূত্রিত ছইয়! আশ্বিন মাস ছইতে 

প্রচারিত হইতেছে । ইন্চিমাধ্য ধারা শশ্মা উপাধি নিয়াছেন তাছারা 

সমালোচন| বাহির করিতেছেন এবং শাঙ্গের নানা প্রকার ভুল ব্যাখ্যা 

কারা ুভপ্রোচিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন | কাস্িক ও 

অগ্রন্কায়ণ মাসের পবৈস্য প্রতিভা” এইরূপ প্রবন্ধের স্থান দিয়া কিরূপ 

পতিভাদিত হইয়াছেন তাহার নমুনা এইট পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত “হইল | 

মরা এখন শাস্ত্ের অপব্যাথা করিয়া গায়ের জোরে ত্রাঙ্গণ হইতে 

চাহিতেছি। সমালোচনার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া একটা উত্তর দেওয়া 

হ্য়ানে | শাঙ্ষজ্ঞ ম্ুধীগণ কোন ব্যাখা পরও তাহ! বিধবার করিষেন। 

সযাংলাচক ভগবান মন্ভতর ৩ অঃ ১২৯ শ্লোকের “বিদ্বাংসং? 

শকের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা! মে শ্বাস্ত আমি বর্তমান পরিশিষ্টের ২৩- 

৩১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি | মন্থর ৩ অত ১6৫-১৫১ ন্টেকের আলোচনা 

দারা আমার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে । | 

১৪৫ ক্লোকে বলিলেন শ্রাদ্ধে মতি যছ়ের সর্চিতি বেদপারগ গখেদী 

বাঞ্চগকে অথবা সমুদায় শাখাধারা ন্ুর্কে্দা ব্রা 

দ্যায়ন সামবেদী ত্রাঙ্মণকে ভোজন করাটবে। 

১৪৬ প্লোকে__এট তিন ব্রাহ্মণের একজনও বাহার. শ্রা্ধে অঙ্চিত 

তয়! ভোজন করেন, তাহার পিত্রাদি সপরপুরুষের ৰ 

লাঙ হয়। 

১৪৭।১৪৮ _হব্য.কব্য প্রদানে পূর্বোজ শ্রোজির ব্রাঙ্গণগ দি সখা 

কল জানিবে। তফভাবে সাধুজনারুটিত বক্ষযমাণ অক বিধি 
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মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়। শ্বশুর, গুরু, দৌঠিত্র, জামাতা, মাড় 

পিতৃঘস্য, পুরাদি, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষা ইহাদিগকে ভোজন 
করাইবে। 

১৪৯__বন্বক্ত বাক্কি দৈব ক্রিয়ায় ভোজনীয় ব্রাহ্মণগণের তত পরীক্ষা 

করিবেন না, কিন্তু পিতকার্ষে তাহাদিগকে যত্রের সহিত পরীক্ষ। 

করিবেন। 

১৫০--যে সকল ব্রাহ্মণ চুরি করে, যাহার পতিত, যাহারা ক্লীব, 

বাহার! নাস্তক-বৃত্তি-অবলম্বা চাহারা দৈব ও পৈত্র উভয় কার্ধেই অগ্রাহা, 

একথা মগ বলিয়াছেন । 

১৫১_-বেদাধ্যয়ন শূন্য, ব্রহ্মচারী, চম্মররোগগ্রস্থ, দ্যুতক্রীড়। পরায়ণ 

এবং বহু যাজনশীল ব্রাঙ্গণ ইহা দগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে ন1। 

১৫২-_চিফিংসক ব্রাঙ্গণ, প্রতিমা পরিচারক, দেবল ব্রাহ্মণ. মাংস- 

বিক্রুয়ী ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্রাঙ্গণ নিন্দিত বাণিঙ্গাদবারা জীবিকা নির্বাহ 
করে তাহাদিগকে হবো কবো পরিতাগ করিবে। 

মণ আরও কয়েকটা শ্লোকে যাহারা বজ্জনীয় শাহাদের তালিক! 

দিয়াছেন অপ্রাসঙ্গিক বোধে তাহা উদ্ধত করা হইল ন|। ১৪৫১৪ 
শ্লোকের উল্লিখিত বেদুপারগ ব্রাঙ্মণদিগকে মুখা কল্পে হব্য কবঝো নিমন্ত্রণ 
করায় বিধি দিয়া ১৪৭1১৩৮ ক্লোকে বলিলেন এ সকল মুখ্যকল্পের 
্রাঙ্গণের অভাব হইছে এই দ্বই শ্লৌোকের কথিত ব।ক্তিগণকে ভোজন 
করাইবে | ইহার,পরে ১৫০1১৫১1১৫১ ও পরবর্তী আর করেকটা শ্লোকে 

হব্য কব্যে র্জলীয় ব্ক্তির নামোল্পেখ করিয়াছেন। 

আমর] উাদ্ধণ হইয়া চিকিৎসক হইলে ১৫২ শ্লোকের বর্ছনীর 
ঠা ্রাঙ্মণ মধো পড়িয়া যাইব এই বিষয়ে কোন সন্দে্ 
নাই। / | 

অখজ ২৫ বতমর হইল ১৯১ সনে রিজ লী সাহেবের তত্বাবধানে 
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ভারতবর্ষে সেন্সাস্ হয় । এ মম ব্গদেশের বৈস্তগণ কোন জাতি এবং 
সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়, তাহা নিয়া কায়স্থগণের সহিত তুমুল 

সংগ্রাম হইয়াছিল। তখন বৈস্ত ও কাযস্থগণ স্ব স্ব পক্ষের পৌষকতায় 

নানা প্রকার প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এটা উভয় 

পক্ষের স্বীকার্ধ্য ছিল যে, তাহ।বা ব্রাহ্মণের নীচে ; তবে শৈষ্থ কি কায়স্থ 

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহাই বিঢাধা বিষয় ছিল। খৈস্যগণ হে 

অনষ্ঠ ও বৈশ্যাচারী ইহা তখনকার কথা ছিল। ত্রাঙ্গণত্বের দাবী, কিংবা 

রাজা গণেশের কোন প্রসঙ্গ সে সমর উপস্থাপিত হর নাই; সত। হইলে 

অবশ্থই হইত। কি কারণে বল্লালসেনের সময়ে কতক বৈগ্েব পৈতা নষ্ট 

হয় তাহাও রিজ লী সাহেবের হিপোর্টে উত্ত হষ্টগাছে,কিত নানাধিক চারি 

শত বৎসর পরের রাজা গণেশের ঘটন| কেহ দুণাক্ষরেও উল্লেপ করেন 

নাই । ১৪১৫ ৭ুঃ পূর্বের তামরা শেষঠ ব্রাহ্মণ ছিলাম ও চ্চামাদের ব্রাঙ্মণাচার 
ছিল ইত।াদি প্রসঙ্গ যাহ! বঙঁমানে প্রচারিত হইঞ্চেছে তাহা সে সময় 

উপস্থাপিত হইলে রিপোর্টে তাহার উল্লেখ থাকিত। ব্রাঙ্গণগণের সহিত 

সে সময় আমাদের কোন বিরোধ ছিল না? প্রঃ, ব্রাঙ্মণগণ, 

বৈগ্থগণের সমাজে ষে দ্বিতীয় স্থান ছিল, তাহাই সমর্থন করিয়াছিলেন । 

রিঙ্গলী সাছেবের রিপোর্টের কিয়দংশ এই পরিশিষ্টে বুদ্রিত কর! 

হইল। রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে এী সময়ে বিচাধা বিষয়ের নিম 

লিখিত মত সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। 

১। বৈস্ভগণ মস্থু কথিত অন্বষ্ঠ ও তাহার! মুলোমজাতবর্ণ। ূ 

২। দেশভেদে বৈশ্বাগণ $ শ্রেনীতে বিভক্ত (১) রা (২) বঙ্গ (১) 

বরেজ্জ ও (৪) পঞ্চকোট এবং তাহারা অন্চ জাতি সহ যৌন সম্বন্ধে 

আবদ্ধ হছইতেন না| : ৫ 
৩। বৈগ্য বংণীয় রাজগণ ১*১০-১২০* ধৃ: মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন! 

ঠা.” ধ্যে সর্ধোপরি প্রসিদ্ধ রাজ বল্সালসেন নীচ জাতীয়! কা 



পল্মাবতীকে গ্রহণ করায় তাহার পুত্র ল্ণণসেন সহ বিরোধ হয় এবং 
তদবধি বৈগ্থগণ ২ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন £-_( ১) ধীহারা 
পৈতা ত্যাগ করিয়া মাসাশোচ গ্রহণ করেন। (২) যাগরা পৈতা রক্ষা 
করিয়া পুর্ববৎ পনর দিন অশৌচ পালন করিতে থাকেন। 

৪| এই বিভাগের পূর্বে সকল বৈষ্যই এক শ্রেণীভুক্ত ছিল; 
তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হই কারণ তীহাঁর! মর্ধ্যাদায় সকলে 
তুলা ছিলেন এবং সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ ও বৈগ্ঠের জাতুযু্ত 

অশৌচ পালন করিতেন | 

ইহা রিজ.লী সাহেবের নিজের কথা নঙে | ভিনি লিখিয়াছেন-_ 

“8381010001৯ &1700510 05 আম] এ] 3175৭ 10০060& ৭1116 

৮7০00])5 07677706707) 07 ডা0107 01660001160 জা) 026 

81100067১25 8]] ৯07৮1101811) বাটা, 1 01576 01151 

8111 01১881560 006 1671)) 01 00107711011) ০0910৮11500 91 077 

৬9185 88.) 

তিনি লিখিয়াছেন 1 18 ৪714--স্তাহার নিকট এইরূপ উক্ত 

ছইয়াছিল। বৈগ্ভগণের অন্ত কোনরূপ প্রসঙ্গ থাকিলে তাহা নিশ্চয় 

তিনি উল্লেখ করিতেন। 

৫| বৈগ্থগণের ক্রিয়াকাণ্ড ব্রাঙ্গণ দ্বারা সম্পাদিত হইত। 

৬। বৈস্থগণের জাতীয় ব্যবসা চিকিৎসা! ছিল। 

৭| সমাজে বৈচ্গণের স্থান ব্রাহ্মণের নীচে ও কারগ্থের উপরে। 

মামাদের ত্রীক্ষণত্থের দাবীর সত্যতা থাকিলে সে সময় তাহার উল্লেখ 

চইভ। এতথারাও বর্তমান আন্দোলনের অসারত্ব  প্রতিপাদিত 
চইতেছে। 

আমর! এখন বাঙ্গণদগিগক্ষে গালি দিয়া বড় হইতে চাহিতেছি।4 ৰ 
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আমরাই এখন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া দীড়াইয়াছি অপর ব্রাদ্মণগণ প্যজন, 
ব্রাহ্মণ” *কেশেল ব্রাহ্মণ” প্রভৃতি সুমিষ্ট ভাষায় সম্ভাধিত | 

নব পধ্যায়ের শন্মীগণের.কেহ বলিতেছেন “রাড ও ঝরেন্ত্র ত্রাঙ্গণ 
সমাজের প্রত্যেক ঘরে যবন শোণিত্ত প্রব্মান। কোচ, কোল, ছাড়ী, 
রজক ও যবন বলাংকার খোষে ও কোলীন্তানুষঙ্গী নানা দোষে যে 
ব্রাঙ্গণ সমাজের কিছুই নাই তাহারা বরাহ্মণাচার ও শর্মা বলিলে অতি 
হান্াম্পদ হয়না কেন?” 

আগার প্রয়োজনমত খোলামোদ9 করিতেছেন, যথা :-_“যে সকল 

সত্যপ্রিয় ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত মগেদর স্বতংগ্রবৃন্ত হইয়া ত1মাদিগকে উত্রাহপ্রদ 
পত্র লিখিয়াছেন তাহারা সন্তির পন্বাদের পাঁহ। যথার্থ সৎ 
ব্রাহ্মণ আছেন বলিয়াই আঙগ9 সনাতন হিন্দুপম্ম বন্তমান 1 

্রাহ্মণনিন্দা উন্নতির সোপান নতে। মহতের অতিক্রনের ফল 
অমঙ্গলজনক বলিরা শান্ত বর্ণনা করিতেছেন । 

আয়ুঃশ্রিয়ং যশোধন্মং লোকানাশিঙ এন চ। 

হন্তি প্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ | 

মতের অবযাননায় পুরুনের ক্গাুং, ই, দশত, ধর, স্বরাদিলোক, 

কল্যাণ এবং সমুদয় ইষ্ট নই হইদ্াবার। আমাদের বাঙ্ছণ নিন্দার ফল 
মঙ্গল জনক হইবে কি না ভাহা বিবেচা | 

শাস্্া্থের প্রকৃত মর্ম বাদ বিসম্বাদ ও গাল।গালি ছারা নিষ্পন্ন হয় 
না। যাহারা প্রক্কত শান্তের মন্ত্র অবগত আছেন এবিষয়ে ঠাহাদের 
সাক্ষ্যই প্রামাণা। এই পরিশিষ্ট বঙ্গদেশের বিখ্যাত গপ্িতগণের 
মত সন্গিবেশিত হঈটল। তদ্বাল! পাঠকগণ প্ররূত মণ জদয়ঙ্গম করিতে 
পারিবেন 

, গৌহাটা, কামরূপ । | 
| জীব্চালীডল্সপ সেনগুগঞ্ত। 
. ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪ । | িরারারারারাগি। & 





ই কয-ওভিজ্ভাল্লস 
৩য় বর্ষ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ 

সংখ্যায় বৈদ্য গ্রন্থের যে সমালোচন! প্রকাশিত হইয়াছে 

তাহার প্রত্যুত্তর | 

সমালোচক-_ শজ্তল। 
শ্রীমু্ত হন্রেম্র্মোহন. ১ বৈদাগণ চিরকাল সেমগুথী 

দাষ্পে স্ণন্্া। এম এ, চট্টগ্রাম । দত্গুপ্ত ও দাশ প্রভৃতি লিখিযা 

১। ফরিদপুর জেলা বাসী 

গৌছাটা প্রবাসী উকিল রায় 
বাহীছুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন 

ধর্শভৃষপ বি, এল, মহাশয় প্রণীত 
“বৈদ্য' নামক এক গ্রন্থ প্রা 

হুইয়াছি। উৎসর্গ পত্রে জানা যায় 

গ্রন্থকার রাজা রাজবল্লভের অধস্তন 
ষষ্ঠ পুরুষ ছন্। তিনি রাজা 

রাজবল্পছ্ডের নামান্তে “সেন গু” 

লিখিয়া ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত- 

নের চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা 

রাজবল্পভ স্বীয় নামাস্ধে “সেনগুপ্ত” 
বিখিতেন, এক্সপ কোন প্রমাপ্য 

ই কিপার রি না করি! জিরার. 

আলিতেছেন। ধাহারা নব পর্্যাক় 

“শঙ্খ” হন নাই তাহারা আজও 
লিখিতেছেন। লেখক বৈদ্য হইলে 
তাহার পক্ষে এরপ অজ্ঞতা 

. অমার্জনীয়। তিনি “দিচারিনী* 
শব্দ প্রয়োগ করিয়া! তাছায় লেখ-. 

নীকে কলঙ্কিত করিতে দিধ! বোধ 
করিলেন না, ইহাই আশ্চর্যয। স. 

বলিয়া বরাবর গণ্ত লিখিযা 
আসিতেছি। বৈদ্য রাহ ৩৬ 

পৃষ্ঠা ্টব্য। লেখকের লি 



ব্যভিচার করিয়াছেন । সেন যেমন 
একজন আদি. রৈদ্যের নাম,গুপ্তও 

তব্ুপ একজন আদি বৈদ্যের নাম 

ছই আদি পিতার নাম একত্র 
সংযোগ করিয়া আত্ম পরিচয় 

দিলে, আদি জননীকে দ্বিচারিনী 
সাব্ন্ত করা হয়। তাই গ্রন্থকার 

নিজে গুপ্ত উপপদবী লুপ্ত করিয়া 
ফ্কেবল “সেন” লিখিয়া আত্ম- 
পরিচয় দিয়া থাকেন। 

গুপ্ত বর্তমান থাকিতে তিনি যে 

ইহা জানেন না, বিশ্বাস করা 
যায় না। আমরা যেমন অথষ্ঠ 

নাম মুছিয়া ফেলিতেছি, “গুপ্ত” 
পদবী অস্বীকার করাও সেইরূপ 

একটা প্রচেষ্টা বোধ হয়। 

ব্রাঙ্মণগণ তাহাদের জাত্যুক্ত 

শম্্ী উপাধি সর্বদা লিখেন না, 

আমরাও লিখি না_ইহাতে কোন 

মতলব, নাই। যিনি বৈগ্থ জাতির 

এই সর্বলোক বিদিত সত্য পরি- 

জ্ঞাত নহেন কা জানিয়া শুনিয়া 

অস্বীকার করিতেছেন,তাহার বৈদ্য 

জাতি সম্বন্ধে গবেষণীর মূল্য কতটুকু 

তাহা হিন্দুসমাজ বিচার করিবেন । 
আমাদের পুর্বপুরুষগণ তীহার 

এঁতিহাসিক গবেষপামতে বিচারিত্ী 
মাতার সন্তান হইয়া পড়িলেন। 

বঙ্গীয় সমাজে যে সকল 

বৈদের যক্তোপবীত হয় নাই 

তীহ্ারাও সেনগুপ্ত,দাশগুপ্ত প্রভৃতি 

উপাধি লিখিতেছেন, মহারাজা 
রাজবলভ “সেনগপ* লেখা অসার 

ও ্ রর পর 



(৩) 
- ২ প্রকার কৃমিকার লিখি 

ছেন £--আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ 

সহশ্র সহত্র বসর হইতে যে 

'আচার অবলম্বন করিয়াছেন ভাহ। 

শ্রাক্সাপালাল্ নছে। 

বঙ্গীয় বৈগ্যব্রাঙ্গণ সমাজে 

শৃদ্রাচার প্রবর্তিত হইয়াছে, এইক্ষ- 

পও সাত শত বংসর পূর্ণ হয় 

| নাই; কক 

রাজ। রাজবল্লভ পর্য্যন্ত শৃদ্রাচার 

'ছিল। রাজা রাজবর্পভই শৃদ্রাচার 

পরিহার করিয়া বৈশ্ঠাচার গ্রহণ 

করেন। 

১৪১৫, খু; কতিপয় যজন 

ব্রাঙ্মণের ক্ুর নীতিতে রাজা-_ 

গণেশের আদেশে লক্ষণী থাকের 

বৈস্থ স্রাঙ্ছণগণ যে বৈশ্বাচার গ্রন্থণ 

করিতে 'বাধা হ্ইয়াছিলেন তাহা 

কি অঙ্গীকার করা যায়? 
চন , 

১৪১৫ ধৃঃ যে বঙ্গীয় বৈদ্ভদের 

“মধ্য ্রান্ষগাচার প্রচলিত ছিল, 

তাহার প্রষাণের অভাষ নাই! 

সমালোচক অষ্টাচার  স্াে, 

ত্রাক্গণাচার বসাইয়া গন 

উৎস খুলিয়াছেন। 

সহারাজ। রাজ বল্ল যখন, 

যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন তখন: 
তিনি মাসাশৌচধারী ছিলেন সভা । 

কিন্ত তখন রাচ দেশে বৈদ্তগণেক্ধ . 
জাতরাক্ত বৈপ্াচার অখত্তিত্ ছিল 1. 
আধুনিক শর্দাগণও রাঢ় দেশে 

প্রচলিত এ আচার এ৭ শর্ত: 
বৎসরের প্রাচীন স্বীকার করিয়া". 

ছচেন। শি 

এরূপ স্থলে শান নির্দি 
অন্বষ্ঠাচার ( বৈশ্বাচার ) যে আবহ. 

মান চলিয়া শাপিতেছিল তাহাই 
সমীচীন সিদ্ধান্ত | ৃ 

রাঙ্গা গণ্দেশের প্রসঙ্গ সবসধে 
মূল গ্রন্থের ৪১-৪৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা 

মাছে। এ কলিত রাজাজ। চি: 

তের মত দেখা দিয়া চিরতরে বিলুধী, 



(.৪ ) 
ক্ববলখিত আচারকে  সহত্র সহশ্র 
বসর..লিখিতে পারেন তিনি যে 

সতাকে মিথ্যা আবরণে ঢাকিয়! 

একট] খিচুড়ী বানাইতে পারিবেন 
: না) তাহ] কে অস্বীকার করিবে? 

ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
এরূপ একটা ঘটনা প্ডিত ভরত 

মল্লিক ও মহারাজ! রাঁজবল্লতের 
জান থাকিত। ভরত মল্লিক 
১৬৭৫ খৃঃ স্বরচিত ভটটির টাকার 

নিজকে অধবষ্ঠ বলিয়৷ আত্মপরিচয় 

দিয়াছেন। গায়ের জোরে আমরা 

১৪১৫ থৃঃ পূর্বে শ্রেষ্ঠ ব্রাক্ষণ 

ছিলাম বলাই এ কথার যথেষ্ট 

প্রমাণ নহে। 

সমালোচক লিখিয়াছেণ ইহার 
“প্রমাণের অভাব নাই ।” 

সম্পূর্ণ অভাব । 

২৫ বৎসর পূর্বে রিজলী 

সাহেবের অধ্যক্ষতায় যখন সেনসাস 

হর সে সময় বঙ্গদেশের সমাজে 

বৈচ্ন কি কায়স্থ দ্বিতীয় স্থান 

অধিকার করিবে ইহা নিয়! বিতর্ক 

উপস্থিত হইয়াছিল। এ সময় 

১৪১৫ খু কি তৎপূর্বে বৈভগণ 

্রাঙ্মণ ছিল তাহা! ঘুপাক্ষরেও 

কেহ প্রকাশ করেন নাই। ইহার 
বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের 
মুখবন্ধে ডরষ্টব্য। ইহার হবার 

'প্রতিপগ্জ হইকেছে.রে ২৫. বর: 



1 4 ৯: ৮] 

৩1 বঙ্গের শতশত ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিত কি বঙ্গীয় বৈগ্যদের ব্রাঙ্গণত্ব 

স্বীকার করেন না? 

৪ | শ্রীযুক্ত! সরলা দেবী ** 
গুরুগন্ভীর নাদদে বলিয়াছেল-_ 

বৈস্তগণ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ বলিয়া 

পরিচিত । 

পূর্বেও ত্রান্দণন্তের দাষী আমাদের ৃ 

খেয়ালে আসে নাই । 

১৪১৫ খু; বঙ্গীয় বৈস্তগণের, ৃ 

্রাঙ্গণাচার প্রচলিত থাকার উক্তি 

সম্পূর্ণ আধুনিকও অপ্রাধাণ্য। ট 

১। ঠাহার। কি কেহ আমা". 

দের শর্মা ত্রাগণ সহযৌন সন্ধে 

আবদ্ধ হইয়াছেন বা এ শর্শাগণের. 

পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়ুছেন?. 

যে পথ্যন্ত ইহা সপ্রমাণ না হইছে- 

সে পরাস্ত এঁ সকল স্বীকারোক্তি, 

(সতা হইলে) কোন মূল্য নাই! 

প্রীমকি দক্ষিণাচরণ স্বতিতীর্ষের | 

পর্বে (বৈগ্য গ্রন্থের ৮* পৃষ্ঠা): 

আমর! এসকল কথার রহস্য কত 

পরিমাণে বুঝিয়াছি। 

৪1 সমালোচক হদি এই রাশ. 
প্রমাণের উপর ব্রাঙ্মণতর দাড় করা-. 
ইতে চাছেন হাতা হইলে ঠাহাদের। 
এ আন্দোলন অচিরাং গণেশের 

রাজগান্ঞার মত চিরতরে 'স্তহিত্ 
হইবে। বদ সরল! দদী 1 ৃ 

২২ শতশত পি ৭ 

এক না 



«| মাদাশৌচী পূর্ব পুরুষগণের 

প্রেতত্ব যদি রাজা রাজবল্লভ ও 
তাহার বংশধরগণ পক্ষাশৌচ গ্রহণ 

করিয়। মোচন করিতে পারেন; 

তাহাতে যদি রাজা রাঁজবল্লভের 

অনুষ্ঠিত শ্রান্ধাদি পগু না হয়* * 

* * তবে ব্রাহ্মপাচারে উপনীত 

হইয়া একাদশাহে আছ শ্রাদ্ধ 

করিলে তাহাদের পূর্ব পুরুষের 

মোচন হইবে না কেন? রাজবল্লভ 

বিশ দিন অশৌচের অর্ধেক ১৫দিন 
অশান্বীয় জানিয়া যদি রাঁজবল্লভ 
ত্যাগ করিতে পারেন, তাহার 

বংশধরপণ ১৫ দিন অশোচ 

অশাস্ত্ীয় জানিয়। কি ৫ দিন ত্যাপ 
করিতে পারেন না? ইহা! কি জু 

ভয় ? নাধর্মভৃষণ উপাধি প্রাপ্তির 
কল?» 

সা 

চর 

ভি অধিকার করিলেন 
আমর! জ্ঞাত নহি। 

৫। বৈগ্থগণের যখন বৈশ্তাচার 
তখন মহারাজা রাজবল্লভ যথা শাস্ত্র 

যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া যজ্ঞোপবীত 

গ্রহণাস্তরনিজ বৈশ্টাচার গ্রহণ 

করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে নানা 

দিগদেশাগত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা 

বৈগ্ঘগ্রস্থের পরিশিষ্টে আছে ।কেন 

আর ৫ দিন অশৌচ ছাড়িতে 
পারিবনা” ইহা বুঝিতে খুব সৃক্ষ 

বৃদ্ধর প্রয়োজন হয় ন1। মহা 
রাজার জাত্যুক্ত সংস্কার গ্রহণ 

করায় অধিকার ছিল কিন্তু ইচ্ছামত 
বামুন সাজিয়া আর ৫ দিন অশৌচ- 
কমান যায় না। 

অশৌচ কাল মধ্যে কোন দৈব 

বা পৈত্র ক্রিয়ার কোন অধিকার 

থাকে না। ইহা জুক্ুভয় বা 
ধর্ভৃষণ উপাধি প্রাপ্তির ফল 
নহে। এই সামান্ত, সত্য ষিনি 
সদয়জম করিতে পারেন না তাহার 



৬ | মহর্ষি অঙ্গিরা স্পষ্ট বলিয়া 
ছেন সমস্ত বর্ণের অর্থাৎ ত্রাঙ্গণ, 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র বর্ণীয় দিগের 

শৃতিকাশৌচ, মৃতীশৌচ দশদিন 
হইবে, ইহা মহত শাভাতপ 

বলিয়াছেন । 

৭ | উতর পশ্চিমাঞ্চলে মহধি 

শাতাতপের ব্যবস্থানুযায়ী সকল 

বর্ায়েরাই দশ দিন অশৌচ গ্রহণ 

করেন। | 

মামার আলোচনার কোন জবাব 
দেন নাই। 

৭। এসবন্ধে মূলগ্রন্থের ৭১: 
ৃটায় আলোচনা কর! হসইয়াছ্ে।.. 

আসামে ব্রাক্মণের ১ দিন, 

ক্ষত্রিয়ের ১১ দিন ও শৃদ্রের ৩ 

দিন অশৌচ প্রচলিত রহিয়ান্ে।, 
নানা দেশে নানা প্রকার দেশাচায়, 

ও কুলাচার আছে । দক্ষিণ ভারতে 

আনেক ব্রাঙ্গপগণ পধাস্ত প্রকান্তে, 

পলাধু ব্যবহার করেন। দাঙ্গায়: 

মিষ্টাপ্লের দোকানে সব জিমি, 

পলা? মিশ্রিত ; পম্পেশ্বর মহা: 

তি: প্রানে ছু 
অকাতরে কুকড়! পালে; রাছেখরে, 

একশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ কুকড়! পাঙগে।: 

সমস্ত মান্দা প্রদেশে কাছার্দাঁ, 
দিয়া কাপড় পরে এবং এক স্থাযে: 
বাক করিয়া কাপড় রর নু ৃ  

বের 



৮ । কলিকালের জন্য যে পরাশর 

সুমির ব্যবস্থা বলবৎ সে মহধি 
পরাশর পরাশর সংহিতায় দ্বিতীয় 

অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে বলিয়াছেন, 

বৈস্কের অশৌচ সন্ত হইবে। 
. রত্বনন্দনও সন্ত অশৌচ প্রকরণে 
বৈভের অশোৌচ সদ্য হইবে উল্লেখ 

করিয়াছেন। 

দেশ ভেদে ব্রাঙ্গণগণ পর্য্যন্ত 

মামাত, খুড়াত ও পিসাত ভগ্মিকে 

বিবাহ করে; ভারতের অনেক 

স্থানের ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতিগণ মাছ 
খায় না আমাদিগকে মস্তাহারী 
বলিয়া ত্বণা করে। এইরূপ দেশ 
ভেদে কত প্রকার বিভিন্ন বিভিন্ন 

আচার রহিয়াছে; অন্য দেশের 

ৃষ্টাত্তে আমাদের নিজ মতলব 

মত কুলাচার পরিবর্তন করিতে 

পারা যাঁয় না। আমাদের কুলাচার 

মনু প্রভৃতি শ্মতিকারগণ দ্বারা সম- 

খিত। 

৮। পরাশর সংহিতার যত 

কলিতে সকল বিষয়ে প্রশস্ত নহে) 

ভাষ্যকার মাধবাচাধ্য দেখাইয়াছেন 

যে “কলৌ পরাশরোকাং ব্রতা- 
নামেব মুখ্যতা”। তিনি ব্রত 

বিষয়ে ষাহা বলিয়াছেন তাহারই 
প্রধানত | 

এখন দেখা যাউক ২৭ শ্লোকে 

সত্য সত্য কি বলিয়ঃছেন। ২৭ 

শ্লোক তৃতীয় অধ্যায়ের, দ্বিতীয় 

অধ্যায়ে এ রূপ কোন গ্লোফ নাই। 



€ ৯5). 

ক্লৌকটী এই :__শি্সিন; কারা; 
বৈস্তাদাসী দাসাশ্চনাপিভাঃ। 

শ্রোত্রিয়াশ্ৈবরাজানঃ সঃ; 

শৌচীঃ প্রকীন্তিতাঃ। পরা ৩২৭ 

“অর্থ; শিল্পকর, কারুকর। বৈস্ধ) - 

দাসী, দাস, নাপিত, শ্রোত্রীয় এবং : 

রাঙা ইহাদের সম্ঘঃ শৌচ। 

ইহ] অঙ্গাম্প শত সম্বন্ধে ব্যবস্থা।. 

ইহাদিগকে অশৌচ কাল মধ্যে 

না ছুইলে কাজ চলে ন| বলিয়া এ 

সকল বাক্তির অঙ্গাম্প-স্রত্ব থাকিবে 

ন। এই রূপ বাবস্থা! দিয়াছেন মাত্র । 

সমালোচক যে রঘুনন্দনের মাম 

করিয়! ক্ষান্ত হইয়াছেন তীহার 
্ারাই অর্থ স্পরটাকৃত হইবে। 

বৈপ্বা অপি চিকিৎসায়াষেব | 

তথাচ শ্বৃতি; -চিকিৎসফো ৯ 

কুরুতে তদঘ্েন ন শকাতে। 

তন্মাচ্চিকিৎসক: স্পর্শে শুদ্ধ 
ভবতি নিত্যশ$| 

শুদ্ধিতত্বম্ সস্ঃ শৌচ প্রকরণম্। 

এখানে বৈশ্য অর্থ ০৮৫ 

জাত বৈস্ত নহে- টন 

চিকিৎসক যে কাধ্য শা 
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তাহার স্পশে দোষ নাই। 

এই নীতি পরাশরের ক্লোকের 

উল্লিখিত অন্তান্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কেও 

বুঝিতে হইবে। 

রঘুনন্দন আদিপুরাণহইতে উদ্ধৃত 
করিয়! দেখাইয়াছেন £-_ 

শিল্লিনশ্চিত্র কারাদ্যাঃ কর্ম 

যৎসাধযস্ত্যত। তং কর্ম নান্টো 

জানাতি তন্মাৎশুদ্ধ: স্বকর্শানি। 

দাসা দাস্তশ্চ যৎ কর্ম কুর্বস্ত্যপি চ 
লীলয়া। তদন্যোন ক্ষম:ঃ কর্ত,ং 

তেন তে শুচয়ঃ শ্বতাঃ | 

শিল্পী, চিত্রকরগণ যে কর্শ 
করে তাহা অন্তে জানে না বলিয়া 

নিজ কার্যে তাহারা শুদ্ধ। দাস 

দাসী যে কাধ্য অনায়াসে করিবে 

সেই কাধ্য অন্তে করিতে পারিবে 

না বলিয়া তাহারা শুচি অর্থাৎ 

তাহ্থারা কাঞ্জকর্্ম করিতে পারিবে 

এবং তাহাদিগকে ছ'ইতে পারিবে ॥ 

শাস্তার্ধের এইরূপ অপব্যাখ্যার 

এই প্রথম দৃষ্টান্ত নছে। বৈশ্ভ 

পাইয়াছি। | 



৯1 বৈস্ভগণ সন্ত অশৌচ পালন 

না করিয়া দশাহাশৌচ গ্রহণ 

করিবেন কেন? তছুত্বরে বল! 

যায়, বৈস্তগণ স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া 

কর্ধ ভ্রষ্ট হুইয়াছেন। পরাশর ২ 

আঃ ৫ম শ্লোকে বলিয়াছেন 

জন্মকর্শ পরিত্র&ঃ সন্ধ্যোপাধন 

বঙ্ষিতঃ। নাম ধারক শ্বিপ্রস্যয 

দশাহং জ্তুতক্ক ভবে ॥ জগ্ম 

কর্ম পরিভ্র্ট, সন্ধ্যা উপাসনা 

বঞ্জিত, নামধারী ব্রাঙ্গণদের দশ- 

দিন অশৌচ হইবে। 

চাহেন। এবং 

৯। এবায় সমালোচক তাহাদের 
শ্রেণীর শ্রেষ্ট ব্রাঙ্গণদিগকে নাম 

ধারক বিপ্রের মধ্যে ফেলিভে: 

“শতক” কথাটা: 

চাপা দিয়া আঅশ্শোচ্চ শব. 

প্রয়োগ করিয়াছেন । - 
সমালোচক . এখানেও বৈ 

প্রবোধনীর নীতি অনুসরণ করিয়া). 
শান্ের যাহা মর্প নে তাহাই 

বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। 

সমালোচকের উদ্ধৃত প্লোক্ষেক 

প্রকৃত অর্থ বুঝাষ্টবার আন্ত টা 

লোকে আলোচনা করিষ পাঠক 

তখন সমালোচকের ব্যাখ্যার 

সত্যতা বুঝিতে পারিবেন । 
অতঃ গুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জনমে. 

মরণে তথা । দিন ত্রয়েশ পধ্যক্কি 

ব্রাঙ্গণাঃ প্রেত শতকে ॥ 5 ৃ 

ক্ষত্রিয়ো দবাদশাহেন বৈষ্তঃ 

পর্চাদশাহৃকৈ: 1 শূত্রঃ শুধ্তি: 
মাসেন পরাশর বচেবথ11২ 

উপাসনে তু বিপ্রাপামঙ শুদ্ধি 

দ্েহস্পর্শে! বিধীয়তে ॥৩ রে 



হেন ভৃমিপঃ | বৈশ্ঠঃ পঞ্চদশাহেন 
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একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রোযোধগ্রি- 

বেদ সমন্বিতঃ। ত্র্হাৎথকেবল 

বোদস্ত দ্বিহীনো দশভিন্দিনৈঃ ॥৫ 

জন্মকর্ম্ম পরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসন- 

বর্জিতঃ| নামধারক বিপ্রশ্ত 

দশাহং হতকং ভবে ॥৬ 

অর্থঃ এক্ষণে জন্মের এবং 

মরণের অশৌচের কথা বলিতেছি । 

মরণাশৌচে ব্রাহ্মণের তিন দিন, 

অঙ্গাম্প্শ্ত অশৌচ | পরাশরের 

মতে এমত স্থলে ক্ষভ্রিয়ের বার- 

দিন, বৈশ্ঠের পনর দিন, শূদ্রের 

একমাস অশৌচ। উপাসনা দ্বার! 

বিপ্রগণের অঙ্গশুদ্ধি হয়। জন্মের 

অশৌচ হইলে ব্রাঙ্গণগণের অঙ্গ 

স্পর্শ করা যাইতে পারে । জনন 

ঝ মৃত্যু হইলে বিপ্র দশ দিনে, 

ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনর দিনে 

এবং শূত্র একমাসে শুদ্ধি লাভ 

করেন। সাগ্সিক এবং বেদাধ্যায়ী 

বিপ্রের এক দিন জশৌচ। যে 

ব্রাহ্মণ কেবল বেদাধ্যয়নে নিরত 



মাত্র নামধারী বিপ্র, তার বশ: 

দিবস সৃতকাশৌচ। নল 

প্রথম মরণাশৌচে অনা: 
্রাঙ্মণগণের তিন দিন, কষতরিয়েকঠ: 

১২ দিন, বৈশ্তের ১৫ দিন ও. 

ৃদ্রের ৩* দিন বঙিয়া ত্রাঙ্গণগণেক্ধ 
অঙম্পশ্তত্ব কমিয়া যাওয়ার কারণ 
দিলেন উপাসন!। তারপরে'বলিলেম 
জন্মের অশৌচ হইলে ব্রাঙ্গণগণেক্ক 
স্পর্শ করা যাইতে পারে, 
এই গেল নঙ্গাম্প শব সম্বন্ধে বিধি ( 

জনন ও মরণে অশৌচের কথা 

বলিলেন তরাঙ্মণের ১*দিন ক্ষতরিয়ে 

১২ দিন, বৈশ্বের ১৫ দিন ও শু্্ের 

৩০ দিন হইবে এই সাধারণ বিধি 

দিয়া বলিলেন সারিক ও বেদাধ্যানধী, 
ব্রাহ্মণের ১প্দন স্লে ১দিন; 

অশৌচ হইবে, আর যে সারিক 
নহে কেবল বেদাধ্যায়ী ভা 
তিন দিন। ইহার পরে বঙিজেন 
যে ঝ্রান্ধণ নিত্য কর বিহীন 
জবান রো চাকার 
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১* দিনই থাকিবে। কারণ পূর্বে 
ওয় শ্লোকে, বলিয়া আসিয়াছেন 
“ত্রাহ্মপানাং প্রন্থতৌ তু দেহ ম্পশ্শো 

বিধীয়তে” জননা শৌচে ব্রাঙ্গণের 
দেহম্পর্শ করা যাইতে পারিবে। 

শেষের ৬ শ্লোকে বলিলেন কর্ম 

বিহীন ব্রাহ্মণের অঙ্গাস্প শ্ঠত্ব অশৌচ 

পরিমাণ ১০ দিনই থাকিবে । ইহা 

মরণাশৌচের কথা নহে। সমা 

লোচক দিদ্ধান্ত করিলেন বৈগ্যগণ 

স্ববৃত্বি ত্যাগ করিয়া কর্শত্র 

হইরাছে সুতরাং বৈদ্য ব্রাহ্মণ স্বকর্খ 

্রষ্ট হওরাতে তাহাদের বংশধরগণ 

দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতে বাধ্য 

হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ 

অপসিন্ধীন্ত, তাহা যে কোন ব্যক্তি 

উদ্ধত শ্লোক কয়টা পাঠ রুরিলেই 
বুঝিতে পারিবেন । 

১০] গ্রন্থকার যদি শীল্্রীদির . ১০। সমালোচক কি বৈস্ক বইর 

নুলীলন করিতেন তাহা! হইলে ৬৬1১৭ পৃষ্ঠা দেখেন নাই ? বই না 

'দদিশ্চয় জানিতেন যে. ব্রাক্গণের পড়িয়া সমালোচনা করিতে যাওয়া! 

একমাত্র 'লেবক শৃদ্রের কষশেঁটিও বিড়ঘনা। সফালোচক কি এখন 

্ দিন এই শ্রেণীর মধ্যে আসিতে চাহেন? 
8... কৈ: প্রচ অখোচ ১৭ দিন, করিয়া & 



(১8 

১১ | ভগবান্ মন্ত্র অশৌচকাল 

[দ্ধি নাকরিয়। সঙ্কোচ করার সমুচ্চ- 

কণ্ঠে ঘোষণ। করিয়া গিয়াছে, 

কোন শান্ত্রকার মহর্ষি অশোচ কাল 

পঙ্কোচ করিলে ক্রিয়া পণ্ড হইবে 

এইরূপ ব্যবস্থা দেন নাই; বর: 

চাহারা রাক্গা, বাঙ্গকশ্মচারী, 

হতী, ছত্রী, ব্রহ্মচারী গ্রভৃতিরা 

গশৌচ গ্রহণ ইচ্ছা না করিলে 
ছাদের অশৌচ হইবে না 

ঘলিয়াছেন। 

স্পৃশ্যত্ বিষয়ক ইহা পার্স 

ছিলাম “এখনই তথা কথিত্ত 
শিক্ষিত লোক মধ্যে ফেহ কেহ, 
অশৌচ পালন করা বর্বরতা মস 
করে| ক্রমে মেরপ একটা আদগ্ছে 
লন অবস্থাই উঠভিবে। শান্তর বচনেক 

ইচ্ছানুরূপ অর্থ করার লোষের 

ভার হইবে না। রঃ 

আমার ভবিষাদ্াণা যে এত পীর 

ফলিবে মনে করি নাই। ++. 

১১। অশোঁচ সঙ্কোচ করিতে 

সমুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন নাই। 
যাহা বলিয়াছেন ৬৬পৃঃ উদ্ধত 

করিয়াছি । 

এ বাবস্থা, বেশ ! এখন হইতে 

আর ইচ্চা মত "অশৌচ কমাইয়া সব 

রকম কাজ করা চলিবে! ইহ! শাস্্র 

না ব্যভিচার । 

ইহার কোন প্রমাণ উদ্ধৃত 

করেন নাই। পরাশরের তৃতীয় 

অধ্যায়ের ২৭ ্লোকের মত কিছ 

একট! হইবে। তাহা যে জনা 

০০০ 



ঙ্কা +% 

(১৬). 

১২। শত শত বৈস্যকুলতিলক 
গণ যে একাদশাহে আছ্ শ্রা্ধ 

সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন 

* তং সমস্তই কি পঞ্ড 

হইয়াছে ? না অশান্মীয় হইতেছে? 
এইরূপ অন্ভুত ব্যবস্থা গ্রন্থকার 

কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? 

ইহা কি বারিধির জাতিতত্বের 

॥ 

প্রভাব? না যজন ব্রাহ্মণ প্রীতির 

নিদর্শন। 

১২। সমালোচক একাদশাহে 

কয়েকটা শ্রান্ধের উল্লেখ করিয়া- 

ছেন। ঃ 

পণ্ড হইয়াছে কিনা তাহার 
বিচার শান্তরদর্শা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ 
করিবেন আর করিবেন শ্রান্ধকারি" 

গণের পিতৃ পুরুষ! এ ক্ষেত্রে 

নব মার্গ প্রবর্থকগণের উক্তি 

মত প্রামাণ্য নহে। 

সমালোচক যে কয়জনের নাম 

করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এক 

জনের একাদশাহ শ্রান্ধের রহস্ত 

অবগত আছি। 

একাদশাহে “শত শত বৈচ্চ 

কুলতিলকগণ” শ্রাদ্ধ করেন নাই । 

যে কয়জন করিয়াছে তাহাদের 

সংখ্যা অন্গুল্যগ্রে গণনা করা! যায়। 
শান্তর ও কুলগ্রথ! মতে যোড়শ 

দিনে সকলেই ক্রিয়া করিতেছেন। 

মহামন্থোপাধ্যায় বিজয়রদ্ব সেনের 

মৃত পুত্র ৮ হেমচন্ত্র সেনের শ্রাদ্ধ 

যোড়শাছে সম্প্ন হইয়াছে! সম! 

লাচক তাহার সংবাদ রাখেন 



( 

. ৯৩) গ্রন্থকার ভরত মল্লিককে 

প্রসিদ্ধ অন্ষ্ঠ পর্ডিত লিখিয়া বড়ই 

্যদ্বিচার করিয়াছেন) ভরত 

মক্লিক গ্রন্থের কোন স্থানেই 

নিজকে অত্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন 

লাই। 

১৪। গ্রস্থকারের বয়ম ৪৯ বৎসর 

গত হইয়াছে কিনা জানি না। 

১৭ ) 

4 ১৩। সত্যই ত আমি ব্যভিচার 

সমালোচক ভট্টিকাবোর টাকা 

দেখিয়াছেন কি ? একবার খুলিয়া 

দেখিলে কে সত্যের অপলাপ 

করিতেছে ও কে পু্করিণী চুক্ধি 
করিতে বসিয়াছে বুঝিতে পারি- 

বেন। 

বৈচ্ক বইয়ের ৩ ও ৬ পৃষ্ঠা 

দেখিলে ভরত মল্লিক অন্ব্ঠবলিয়া 

আত্ম পরিচয় দিয়াছেন কিন! 

দেখিতে পারিবেন। বই লা 

পড়িয়া সমালোচনা করিয়া সমা- 

লোচক কাহার খাত সলিলে 

ডুবিয়াছেন। আমি বারীধির শ্বখাত 

সলিলে ডুবি নাই। 

১৪ গালি ও অভাদ্রোচিত 

ভাষা দ্বারা কোন বিষয়ের সত্যত। 

প্রমাণ হয় লা বরং স্বপক্ষে 

চর্বলতাই প্রকাশ পায়। 

সমালোচক নিজের মাথায় 

হাত দিয়া দেখিবেন। 



(১৮) 

781 মর্সংহিতায় যে “অ- 
ঠানাং চিকিৎসিতং” পাদৈক দৃষ্ট 

হইতেছে, তাহা মন্ুর প্রণীত নহে, 
বৈস্ত বিদ্বেষী যজন ব্রাহ্মপদের রচিত 

তাহা মূল গ্রন্থের সমালোচনার 
গ্রতি পাদন করিব। 

১৫1 এই গ্লোক ভগবান 

মুর ১০ অধ্যায়ের ১০ | 

অস্বিধা ঘটিলে প্রক্ষিপ্ত বলাই 

শ্রেয়ঃ। সমালোচক সব দোষ 

ধজন ব্রাহ্মণগণের ঘাড়ে চাপাইয়া 

দিয়া তাহাদের অস্তোর্টিক্রিয়। সমাধা 

করিতেছেন। স্থানান্তরে বারেক 

শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উপরও যথেষ্ট 

বর্ষণ করিয়াছেন। 

এই ক্লোকাংশ বঙ্গদেশের 

ব্রাহ্মণদের কারিকরি বলিয়া ত 

অবসর হইলেন । 

তিনি বোম্বাইয়ের মন্থর কোন 

সংস্করণ দেখিবার স্থুযোগ পাইয়া 

ছেনকি? বিশ্বনাথ মান্দালিকের 

একখানি মন্ধ আনিয়া দেখিবেন। 
দুষ্ট যজন ব্রাহ্মণদের হস্ত সর্বত্রই 

প্রসারিত। অন্বষ্ঠের চিকিংস' 

বৃত্তির কথা বনু স্থানে আছে 
সবগুলিকে প্রক্ষিপ্র না বলিকে 

সমালোচক অন্থবিধায় পড়িবেন। 

বৈস্ত বইদ্বের ৬--৮ পৃষ্ঠা ও ২৫ পৃ 

ফুট নোট ব্য 



(১৯) 

১৩৬1 বর্ণলন্থর না ছইলে 

ব্রাহ্মণের সস্তান বৈশ্য হয় কিরূপে 
তাহা! গ্রন্থকার এই স্থানে উদ্ধত 
করেন নাই । আমরা! ব্রাহ্মণ বর্ণীয় 

না হইলে কোন্ বর্ণায় হইব? 
তাহা ত গ্রন্থকার উল্লেখ করেন 

নাই। 

১৬ গ্রসথনা পড়িয়া সমালোচবা। 
করিতে বমিলে পদে পঙ্গে বিশ্বান্ত 

হইতে হয়। অন্ুলোম জাত 
সন্তান_যথা অন্বষ্ঠ বর্ণসর হনব 

না এবং তাহারা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত 

হয়| আমর! বৈশা। মাতার বর্ণ। 

বিস্তৃত আলোচন। গ্রন্থ মধো 

পাইবেন। 
অনুলোম জাত সন্তানগণ 

যে বর্ণপঙ্কর নছে তাহা আহি 

৬৩ পৃষ্ঠার ফুট নোটে ধেখাই- 
যাছি। 

শাস্থে দুই প্রকার মিশ্র জাতির 

কপ। আছে। অনুলোষ জাত 

সন্তান (যথ। আমরা) বৈধ, 

তাহাদিগকে বর্ণপঙ্কর বলে না। 

প্রতিলোম জাত সন্তান (নীচ 

বণের পিতা ও উচ্চ বর্ণের মাত1) 

সমাজে হেয় তাজারা মাতৃ" 

কুলাচার প্রাপ্ত হয় না। 

যাজবকাও ১ম অধ্যায়ের ১৪ 

শ্লোকে এই কণা বলিয়ান্থেন বে 
প্রতিলোম জাত সন্ধান আঅলং ও. 

অন্ুলোষ জাত সন্তান সং হই 

খাকে। 



২৬৩) 

" ভগবান মন্ত্র অন্ুলোম. জাত 

৬টী সন্তানকে “অপসদাঃ* অর্থাৎ 

সবর্ণ পুত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়। 

১৪ প্লোকে তাহারা ষে মাতৃধর্ম প্রাধ 

হয় তাহা বলিয়াছেন। দ্বিজন্মা- 

দিগের অনুলোম ক্রমে অনস্তর বর্ণজ, 

একান্তর বর্ণজ ও দ্ধ্স্তর বর্ণজ 

তনয়েরা মাতৃদোষ ছুষ্ঠ বলিয়া 

মাতৃজাতির সংস্কার যোগ্য হইবে । 

পুক্রা যেহন্তরস্ত্রীজা; ক্রমেণোক্তা 

দ্বিজন্মনাম্। তাননস্তরনায়স্ত মাতৃ- 

দোষাং প্রচক্ষতে ॥ মনু ১০1১৪ 

মন্গ প্রতিলোম জাত সন্তানের 

কথা ১১1১২ শ্লোকে বলিলেন যে 

ক্ষত্রিয় হইতে বিপ্র কন্তাতে জাত 
সন্তান জাতিতে সত হইবে। নৈশ্থ 

পিতা হইতে ক্ষভ্রিয়াতে উৎপন্ন 

পুত্রকে মাগধ এবং বৈশ্য হইতে 

ত্রাঙ্মণীতে উৎপন্ন পুজ বৈদেহ 

জাতি বলা যায়। শুদ্রের রসে 

বৈস্তা গর্ভজ সন্তান অযোগব-- 

ক্ষত্রিয় গর্ভসভৃত সন্তান ক্ষত! 

এবং ব্রাঙ্গণী গর্ভ সন্ভৃত তনয় 

নরাধম চণ্ডাল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 

এই সকল সন্তান ব্সন্কর। 



(২৬১), 

জারজ সম্তনগণই মাড়- 

কুলাচার প্রাপ্ত হয়। 

যাহারা নিজকে বর্ণসঙ্কর জাতির 

বংশধর বলিয়া মাতৃকুলাচার গ্রহণ 

করিয়া ধন্ত হইতে চাহেন * * 
তাঙ্থার! শ্রুতি সুখকর পারিপার্থিক 
জাতির “অধষ্ঠ জারজাঃ বৈগ্যাঃ? 

সুমধুর সন্ভাহণে জীবনকে ধন্য 

১৭] 

“মাড়বং বর্ণ সঙ্করাঃ” মন্থুর 

কোন্ স্থান হইতে উদ্ধত ভাঙা 
সমালোচক বলেন নাই। আময়া 
যতদূর জানি এইরূপ ফোন 

ক্লোক মন্থতে নাই। প্রতি লোম 
জাত বর্ণস্ধর সম্তানগণ মাতৃবর্ণ 

প্রাপ্ত হইলে কি অবস্থা দাড়ায় 

তাহা সমালোচক অনুধাবন ফরি- 

যাছেন কি? নীচ বণের জনক 

কর্তৃক উচ্চ বর্ণের মাতাতে উৎপা- 
দিত সন্তান সব উচ্চ হইরা 

যায়। বৈদেহ, সত ও চণ্ডাল 

প্রভৃতির জাতি ব্রাহ্মণ হইয়া! 
যায়। 

১৭। মাঠকুলাচার প্রাপ্ত হইলেই 

জারজ হইল ইহা কিরূপে সিদ্ধ হয় 

বুঝিতে পারা যাখ না। 

সমালোচক বলিয়াছেন জারজ 

সন্তান মাইকুলাচার প্রাপ্ত অতএব 

যাহারা মাতৃকুলাচার গ্রহণ করে 
তাহারাই জারজ । এই দুক্ধির মূল্য 

পারিবেন! 
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১৮ অন্বঠ যে ব্রাঙ্গণের 

পরিণীতা বৈশ্বা শ্ত্রীর গর্ভজাত 

সন্তান তাহ! কে অস্বীকার করে। 

১৯। যে সব অথষ্ঠ ব্রাঙ্গণের 

অপত্বীভৃত। বৈশ্বা সন্তান তাহাদের 

সংস্কার বৈশ্ঠান্ুূপ হইবে। 

১৮ | তাহা হইলে অন্বষ্ঠেরা 

মাতৃধর্্ম গ্রহণ করিতে চাহে বলিয়াই 
যে তিনি তাহাছিগকে জার 

বলিতে চাহেন, এটা তীহার বুদ্ধির 

দৌড়। 

১৯। ইছার কোন প্রমাণ উদ্ধত 
করেন নাই। তাহার মতে অম্ব্ঠ 

দুই প্রকার (১) পরিণীতা বৈশ্তার 

গর্ভজাত (২) অপরিণীতা বৈশ্তার 

গর্ভজাত। তাহার ধতে পরিণীতার 

সম্তানের সংস্কার পিতৃবৎ ও অপ- 

রিণীতার সন্তানের সংস্কার মাতৃবৎ 

হাইবে | আমরা দুই প্রকার অন্বষ্ঠের 
কথা শুনি নাই। পরিণীতা বৈগ্তার 

গর্ডজাত সন্তানের নামই অথষ্ঠ 

এবং ভাহার আচার মাতৃবৎ ইহা 

সবিস্তারে মূলশ্রস্থে আলোচিত 
হইয়াছে | মাতা নীচ বর্ণ হইলে 

মাতৃদোষ প্রাপ্ত হইবে ইহা! সহজ 
 বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারা যায়! নীচ 

কুলোস্তবা মাতার সন্তান ও উচ্চ 

কুলোস্তবা মাতার সন্তান একরপ 

হইতে পাবে না! এজন্য ভগবান্ 

: বু ১০ ১০১৪: লোকে: লব 
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২*। আমরা সর্বদা বলিয়! 

আসিতেছি দ্বিজোপাধিক ব্রাঙ্গণের 

চিকিৎস৷ বৃত্তি নিন্দনীয় । কোন 

শাস্্কারই দ্বিজোপাধিক ব্রাহ্মণের 

চিকিৎসা বৃত্তি সমর্থন করেন নাই । 

গ্রন্থকার জানেন না যে মুল ব্রাহ্মণ 

গণ দ্বিবিধ সংস্ঞার অভিহিত, এ
ক 

ভ্রিজোপাধিক বৈদ্য ব্রাঙ্গণ অপর 

হিজোপাধিক সাধারণ ব্রান্ষণ। * * 

মন্তু যে তৃতীন়্ অধ্যায়ের ১৫৯ 

ক্সোফে “চিকিৎসকান্ দেবলকান” 

বলির! চিকিৎসক . ব্রাচ্ছণকে 

পা দি ও “ানোধাৎ 
প্রচক্ষতে” বলিয়া

ছেন | ১ 

সমালোচক বলিতে চাছেম আমি 

তখন আমি জারজ যোৌধ কাকলি 

এজন্য তিনি ও তাহার দল জাতি 

বদলাইয়া শুদ্ধ হইতেছেন। 
ৃ | 

এ সকল প্রলাপের মূল্য কিঃ 

তাহা শান্্দর্ণী ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ 

বিচার করিবেন । ৮ 

১০। সমালোচক প্রতিপন্ন 

করিতে চাছেন যে মস্ত ১৫২ প্লোকে 

দিজ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণের প্রতি লক্ষ্য 

করিয়াছেন। বৈগ্গণ জি 

শ্সেণীর ত্রাঙ্গণ কাজেই মনু, 

তাভাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই 

এখন জিজ্ঞান্ত, মন্ুতে রি শ্রেণীক্ 

শ্রাঙ্গণ বলিয়! কিছু একটা আছে
 

কি? এবং ট্টাহাদের চিকিৎস! 

কি কোন বস্ধি, বৃদ্ধি নির্দেশ, 

করিয়াছেন কি? সমালোচকোর 

হতে ১২৪ শ্লোক অনুসাকে ব্ি 
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গ্রন্থকার : একটু কষ্ট স্বীকার 
করিয়া তৃতীয়. অধ্যায়ের ১২৪ক্লোক 

পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, 
বনু দ্বিজ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণকেই 
চিকিৎসায় নিন্দনীয় বলিয়াছেন | * 

ভগবান্ মন্তু কেবল যে ১২৪ 
ক্লোকে দ্বিজ পদ ব্যবহার 

করিয়াছেন তাহা নহে, তৎপর 
তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩৪।১৩৮1১৪০| 
১৪১ গ্লোকেও দ্বিজ পদ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহাতে কি বুঝা যায় 

না? দ্বিজোপাধিক ব্রাহ্মণই চিকিং- 
সায় গহিত। যদি চিকিৎসায় বৈগ্য 

ব্রাঙ্গণ নিন্দনীয় হইতেন, তাহা 
হইলে মন্থু নিশ্চয়ই ব্রিজ শক 

ব্যবহার করিতেন এবং কখনও 

১২৯ শ্লোকে বলিতেন না! *একৈংক 
মপি বিদ্বাংদং দৈবে পিত্র্ে চ 
ভোজয়েং ॥* 

আর মেধাতিথিও মন্ত্ু সং ৪র্থ 

অঃ ১৭৯ শ্লোকের টীকায় লিখিতেন 

না, “বৈস্কোবিস্তাংশো, ভিষজো বা” 

বৈশ্য, বিঘ্বাংস, ভিষজ একার্থ বাচক 

প্ধ। যে বৈদ্য, সে বিদ্বান এবং 
নেই ভিষক। জতরাং বন বৈসত- | 

এই বলিয়া তিনি তাহার শ্রেণীর 
শর্মাদিগকে ১২৯ শ্লোকের পবিদ্বাং, 

সং” কথার ভিতর ফেলিয়া 

তাহাদের শ্রেণীর ক্রাল্সাণ 
চিকিৎসা বৃত্তির দ্বারা হেয় 

হন না ইহাই প্রতিপর করিতে 
চাহেন। 

এই কথার অসারত্ব প্রতিপাদন 
জন্য আমাদিগকে ভগবান্ মনু 

করেকটী শ্লোকের আলোচনা 

করিতে হইবে। কিরূপ ব্রাঙ্গণ 

ভোজন করাইতে হইবে তাহা 
নির্দেশ করিতে গিয়া ১২৮ শ্লোকে 

বলিলেন । 

শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্য 
| কব্যানি দাতৃভিঃ| 

অহৃত্বমায় বিপ্রায় তশ্রৈ দত্বং 

মহাফলং ॥ মনু ৩১২৮ 

দাতৃগণ দেব পিতৃ উদ্দেস্তে 

অন্লাদি, শ্রোত্রিয় ( বেদাধ্যারী ) 

ত্রাঙ্গমণকে প্রদান করিবেন ; কেননা 

বেদাধায়ণ শুদ্ধাচরণাদি দ্বারা পৃজ- 

পীয় ব্রাক্পকে উহ! দান করিলে 
মহাকল হয়। 
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কেই শ্রান্ধীয় ব্রাক্মণরূপে ভোজন 

করাইযার উপদেশ দিয়াছেন। 

এক জন বৈগ্ক ব্রাঙ্গণকে ভোজন 

করাইলে যে বিশিষ্ট ফল লাভ হয়, 
'অবৈদ্ক বহু ত্রাঙ্গণকে ভোজন 

করাইলেও তাদৃশ ফল লাভ হয় 
না। তাই মহাভারতে ব্যাসদেব 

বলিয়া গিয়াছেন “অব্রাঙ্গণাসস্তি 

তু ষে ন বৈগ্ণঃ,৮” যাছারা বৈদ্য 

উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা 

অব্রাহ্ধণ; 'অর্থাং তাহারা কেবল 

নামে মাত্র ত্রাঙ্গণ। কেবল যে দ্বিজো- 

পাধিক ত্রাঙ্গণকে মন্ত অপাংক্কেয় 

নি্দেশ করিয়াছেন তাহা নহে) 

মহযি নারদও স্পঞ্ঠতঃ বলিয়া 

গিয়াছেন, বৈদ্কেতর জাতিকে পাক 

কার্যে নিযুক্ত করিবে না। 

বৈগ্বেতর জাতির পাচিত ওঁষধ 

অন্পৃশ্ত, ভ্রমবশতঃ ও দ্বিজাতির 

পাচিত ওুঁধধ সেবন করিলে শুদ্রও 

প্রারশ্চিতার্থ হয়। ব্রঙ্গঃবৈ:কার 
ঘট প্রকার অব্রাঙ্মণ নির্দেশ 

করিতে যাই! "ভৃতীয়ে! বৈস্ত জীব 
৮” এবং অপর এক গে্লোকে 

জীবি চ বৈষ্থ জীবী 

এই স্লৌকে প্রোত্রিয় হে. 
ব্রাহ্মণের কথা! বলিলেন। ১২৯ : 

শ্লোকে বলিলেন-_. ০ 
এটৈকমপি বিশ্বাংসংদৈষে পত্রে চট 

ভোজদ্েৎ। 

পুষ্ধলং ফলমাপ্পোতি নামমন্ত্ঞান 

বছুনপি॥ 

দৈব ও পিতৃকর্দে এক এক 

জন বিদ্বান (বেদজ্ঞ) ব্রাঙ্গণ 

ভোজন করাইলে যে বিশিষ্ট ফল 

লাভ হয়) অমন্ত্রজ্ঞ ( বেদানভিজ্ঞ ) 

বহু ্রাঙ্মণকে ভোজন করাইলেও 
তাদশ ফল লাভ হয় না। 

১৩০ শ্লোকে বলিলেন-- 

দূরাদেব পরীক্ষেত ত্রাঙ্মণং বেদ 

পারগং। 

তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রগগানে 

সোহতিথি: শ্বৃতঃ॥ 

বেদ পারগ ব্রাঙ্গণের অতি দূর 

পর্যন্ত অনুসন্ধান লইবে অথাৎ তাহার 

পিতা পিতামহাদি পূর্ব পুরুষগণের 

কিরূপ আভিজাত্যাদি গু৭, তাহ. 

নিরূপণ করিবে । এইরূপ তীর্থ স্বরূপ 

্রাহ্মপকে হব্য কব্য দান করিলে: 
অতিথিকে দানের ভার মহ! কল হয় 1: 



চ. চিকিৎসক: বলিয়া যন 

স্রাঙ্মপগণপের পক্ষে বৈদ্থ বৃত্তি গর্ছিত 
নির্দেশ করিয়াছেন। রগ 

এই স্থলেও গ্রন্থকার বারিধির 

পদ্ান্কান্থুদরণ করিয়াছেন | ইহাতে 
কাকে কাণ নেওয়ার গল্পই মনে 

পড়ে। 

১৩১ ল্লোকে বলিলেন”_ 
সহশং হি সহআ্াণামনৃচাং ত্র 

তুঞ্জতে। 

একন্তান্ মন্ত্রবিং প্রীতঃ সর্বানর্থতি 
ধর্মত; ॥ 

যে শ্রান্ধে বেদানভিজ্ঞ সহশ্র 

সহ ভোজন করেন সেই শ্রান্ধে 
যদি এক বেদবেত্ী (মন্ত্রবিং) 

ব্রাঙ্গণকে পরিতোষ পূর্বক ভোজন 
করান যায় তাহা হইলে এ 
দশ লক্ষ ব্রাঙ্গগ ভোজনের 

ফল ধর্ম্ততঃ নিম্পাদিত হইয়া 

থাকে । 

এই কয়টা শ্লোক আলোচন। 

করিলে স্পষ্টই দেখ! যাইবে যে 

১২৯ শ্লোকের “বিস্বাংসং” অর্থে 

বেদভ্ঞ ব্রাঙ্গণ। 

১২৮ শ্লোকে শ্রোত্রিয়, ১২৯ 

শ্লোকে বিদ্বাংসং ও মন্্জান্, 

পশ্লেোকে বেদ পারগ ও 

১৩১ প্লোকে মন্ত্রবিৎ সমন্তই বেদজ 

ত্রাঙ্মণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 

আমাফের শ্রেনীর তথাকধিত 

শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণকে লঞ্চা করিয়া 

নহে। (৮ 

১৩৬ 



(২ ) 

১২৯ গ্লোকের “বিহ্বাংসং” অর্থ 
সন্ধে টাকাকারগণ কি বলিডে-: 

ছেন দেখ! যাউক | ৃ 

. গোবিনরাজ-_বেদার্থবা ব্রাহ্মণ । 

মেধাতিধি--বেদার্থ বেদনং ধত- 

আহ নামন্তজ্ান্ বছুনপি; অন্তর 

গ্রহণং বেদোপলক্ষণার্থং। 

সর্বজ্ঞনারায়ণ _বিষবাংসংবোদজ্ঞম্। 

কুল্লক-_বেদতত্ববিদং ব্রাহ্মণং | 

অবস্থ কুল্পংক এখন নূতন শর্া" 

গণের নিকট উল্লক আখ্যা প্রাপ্ত 

হইয়াছেন কিন্তু অন্তান্ত টাকা- 

কারের এখনও নামকরণ হয় 

নাই। 

সমালোচক মন্ুর ৪র্থ অধ্যায়ের, 

১৭৯ শ্লোক টানিয়! আনিয়। এবার 

(মধা ভিণির শরণাপন্ন" হইয়া 

“বৈদেো বিস্বাংসে! ভিবজ্জো বা” 

উদ্ধত করিয়* বলিতেছেন বৈদা। 

বিদ্বাংস, ভিষজ একার্থ বাচক শব | 

যেবৈদ্য, সে বিদ্বান এবং সেই 

ভিষক। সুতরাং মনু ১২৯ প্লোকে 

“বিদ্বাংসং” প্রয়োগ করিয়া বৈ" 

কেই শ্রান্ধীয় ব্রাঙ্গগরূণে ভোজন 

করাইবার উপদেশ দিয়াছেন 1. 
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এই উক্তি যে সম্পূর্ণ ্রাস্ত তাহা 
১৭৯ ও ১৮০ শ্লোক এবং মেধা 

তিথির ভাষ্যের মমালোচকের 

উদ্ধাত অংশ আলোচনা করিলেই 

ধরা পড়িবে । 

মন্ুর ৪র্থ অধ্যায়ে ১৭৯ ও 

১৮০ শ্লোক ছুইটী পাঠকের নিকট 

উপস্থাপিত করা যাউক। 

ধাত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যেম ণতুলা- 
ভিধিসংশ্রিতৈ: | 

বালবৃদ্ধাতুরৈবৈ 'দ্োজ্জতিসম্বন্থি- 
বান্ধবৈঃ ॥ ১৭৯ 

মাতাপিতৃভ্যাং যামীভিভ্রাত্রা 
পুত্রেপভাধ্যয়া । 

হৃহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন 

সমাচরেত | ১৮০ 

খত্বিক। পুরোহিত, আচার্য, 

মাতুল, অতিধি, অন্থজীবী, বালক, 

বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুটুম, 

মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রস্থৃতি 

ভ্রাতা, পুজ, পত্ধী, কন্ত। ও ভৃত্য- 

বর্গ সহ কলহ করিবে না। 

এখানে বৈদা, জাতিবাচক 

নহে। মেধাতিথি অর্থ করিলেন 

“বৈষ্য। বিদ্বাংসো! ভিষজে বা”।) 
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বৈদ্য শষের অর্থ বিদ্বান অথবা 
চিকিংসক। মেধাতিধি বিশ্বসূ, 

শব্দকে বৈদ্য জাতি-বাচক বলেন 

না্ট। 

বিদ্বস শব্ধের প্রথমার এক. 

বচনে বিদ্বান বহুবচনে বিষাংসঃ 

নিম্পনপ হয়| বিদ (জানা) ধাতু 

কলস প্রতায়। উহার জর্গ যে শান্ত 

জানে, জ্ঞানী, বিদ্যাবান্, শাস্দর্শী, 

পণ্ডিত। সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত "মাত্রই 

ইহার সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন।, 

বিদ্বান কি বহু বচনাস্ত বিদ্বাংসঃ 

বলিলেই যে আমাদিগকে বুঝিতে 

হইবে তাহা! কোথায় আছে? 

১৭৯ শ্লোকের মেধাতিধির বৈদা 

শন্দের অর্থ সমালোচক পরম বন্ধে 

গ্রহণ করিলেন আর »য় অধ্যায়ের 

১২৯ ক্লোকের বিদ্বাংসের অর্থ, 

মেধাতিধি করিয়াছেন বেদার্থ- 

বেদনং ইন সমালোচকের হনঃপুত 

হইল না কেন? মনু বেদার্থবিং 

পণ্ডিত অথেই বিশ্বাস শব্দ সর্কাতর 
প্রয়োগ করিয়াছেন। বৈদ্য বলিলেই 

যে বৈদা জাতি বুঝিতে হইবে ইহা 

ঠিক নহে তাং। আমি দূল গ্রে 
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দেখাইয়াছি। বৈদ্য শব নানার্থ. 
বোধক-_আযঘুর্ধেদোক্ত চিকিংদা 

ব্যবসায়ী; ভিষকৃ। ব্রাহ্মণ পিতৃক 

বৈহ্া মাতৃক অন্বষ্ঠ জাতির বৃত্তিগত 

উপাধি; বিদ্বান, পণ্ডিত। বেদ 

নম্বন্ধীয়। চিকিৎসক ব্রাহ্মণ মাত্রই 

হেয় মন্্ কোন ব্রাঙ্গণকেই বাদ 
রাখেন নাই তিনি দ্বিজ-শব্দ দারা 

ব্রাহ্মণ মাত্রকেই বুঝাইতেছেন। 
সমালোচক ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণ 

হইতে প্লোক উদ্ধৃত করিয়া 

চিকিৎসক প্রভৃতি ষট্ু প্রকার 

্রাক্ষণকে অত্রাঙ্গণ দেখাইয়া- 

ছেন। আমরাও তাহাই বলি। 

সমালোচক বলিয়াছেন পবৈস্ভের 

চিকিৎসা বৃত্তি ধর্্োপার্জনের 

সহায়, পাতিতর কারণ নহে।” 

যেহেতু আমরা ব্রাহ্মণ নহি; 

ব্রাহ্মণ হইলে পাতিত্যের কারণ 

হইত। 

সমালোচকের এই সকল উক্তি 

দ্বারা বৈদ্থ জাতি যে ত্রাঙ্গণ নহে 

তাহা প্রমাণ হইতেছে । 

সমালোচক এখানে বেড়াজাল 

হইতে আত্মরক্ষা! করিয়া পরী 
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আমীকে বেড়া জালের ভন্ব 

দেখাইবেন। রর 
যজন যাজন বৃত্তি ডিন ত্রান্মণের 

শান্গে চিকিংস! বৃত্তি নির্দিষ্ট হয় 
নাই। সমালোচক শ্রেষ্ঠ ত্রাঙ্মণ, 

বিদ্বাংসঃ ইত্যাদি বলিয়। জন স্্াক্গণ 

হইতে নিজের পার্থক্য নির্দেশ 

করিয়া ১৫২ ক্লোকের হে 

চিকিৎসক ব্রাঙ্গণ শ্রেণী হইতে যে 
আয্মরক্ষা করিতে চাছেন তাহা 

শান্ত্ার্থের বিপরীত | আবার যৈদ্ত 

প্রঃ সেই ্অবাঙ্গণ! সম্তিতু ধেন 

বৈশ্য: ভুলিয়া অর্থ করিয়াছেন 
শ্যাহারা বৈচ্থ উপাধি প্রাপ্ত হয় 

নাই তাহারা অব্রাঙ্ধণ।” আমি 

বৈদ্য বইয়ের ১৪ পষ্ঠায় আলোচনা 

করিয়া ইহার নানি দেখাইয়াছি। 

সংশ্বত মহাভারত পাঠ করিয়। 

লমাত্মক সংস্গীর পরিহার করাই 

শ্রেয়; । বৈঃ প্র হ্মাত্মক ব্যাখ্যার 

অনুসরণ করিয়! নিজেই হান্যাম্পদ 

হইয়াছেন। কাহার কাণ চিল 

নিয়াছে স্বী সমাক্জ বিচার 
করিবেন । 
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২১ বৈশষ্চগণ বণসঙ্কর জাতি 

হইলে ব্রাহ্মণদের মন্ত্রগুরু হন কি 

রূপে? 

২২। গ্রন্থকার তৎপর লিখিয়া- 

ছেন ব্রন্ধা মূর্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্য: ক্ষত্ 

বিশীবপি ! অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাং 
যথা পূর্বঞ্চ গৌরবম্॥ জিজ্ঞাসা 
করি গ্রন্থকার এই বচনটা যেই 

গ্রন্থ হইতে উদ্ধংত করিয়াছেন, 

সেই গ্রন্থের নাম করিলেন না 

কেন? 

উপপুরাণের বচনটা উদ্ধত 

করিয়া বেড়াজালে আটকাইয়া 

গিয়্াছেন । 

) 

২১ । শৃদ্রগণ ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুরু হন 

কিরূপে? বৈশ্য গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় 
রষ্টব্য। কে বলিল বৈশ্য বর্ণসঙ্কর ” 

এবিষয়ে ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধে 
ও মূল গ্রন্থে আলোচনা আছে । 

২২। বৈস্ত গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষুব্য | 

গ্রন্থ না পড়িয়া সমালোচনা করার 

ষ্টতার এটি আর একটা দৃষ্টান্ত । 

ইহা উপপুরাণের বচন নহে 

এবং আমি বেড়াজালে আটকাই 

নাই। 
আমরা বৈশ্যবর্ণ আমাদের 

সংস্কার বৈস্ঠানুরূপ কিন্তু গৌরবে 

আমরা মুদ্ধীবসিক্তের নিয়ে ও 

ক্ষজিয়ের উপরে ইহাই শান্ত্রকারের 

বিধান। বজদেশে মুর্ধীবসিক্ত নাই 
কাজেই ব্যবহথারেও ব্রাঞ্গণের পরেই 

আমাদের দ্বিতীয় স্থান রহিয়াছে । 
আমর! এখন তাহা! নষ্ট করিতে 

বসিয়াছি। শর! লিখিয়া ১* দিন 

অশৌচ নিলেই বড় হওয়া হায় না, 
(হট হিনুমাছে রহিয়াছে । 
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, ২৩। তৎপর গ্রন্থকার লিখিয়া- 

ছেন :-"স্বধান্ম্ে আস্থাবান্ বৈদ্ধগণ 

পুরুষ পরম্পরাগত পথকে পরিত্যাগ 

করিতে কখনও সাহসী হইতে 

পারেন না। 
ষেনাস্ত পিতরো যাঁতা যেন যাঁতী: 

পিতামহাঃ | 

তেন যায় সতাং মার্গং তেন গচ্ছণ্ 

ন রিম্ৃতে | 

যেখানে কোন প্রকার মত- 

দ্বৈধৈর কারণ প্রদশিত হয় তথায় 

পিতৃ-পিতামহের অনুণালিত পথই 

'অবলম্বনীয়__ইহাই ধর্ম শাঙ্ের 

মত ।” 

গ্রন্থকার বচনটা কোন 

গ্রন্থের তাহ! উল্লেখ করেন নাই। 

এই বচনটী মন্রসং তর্থ অধ্যায়ের 

১৭৮ ক্লোক। কুদ্গুক তাহার টীকা 

করিয়াছেন £--“যেনেতি 

শাস্ার্থ সম্ভবে পিভৃপিভামহা 

ছুনুতিত এব শাস্গু!এেোহ্নুষ্ঠাতবা; | 

তেন গচ্ছন ন রিষ্যতে না ধর্েণ 

ছিংস্ততে” বচনের অর্থ হইল 

“পিতা পিতামহ প্রস্ততি যে পথে 
গমন করিয়াছেন, তাহ) জঙ্গি 

বতবিধ 

২৩। এই গ্লোকের বৈঃ প্রঃ 

যেব্যাথা করিয়াছেন সমালোচক 

তাহারই অন্থমরণ করিয়াছেন। 
কুল্লংকের টাকা তুলিয়া তুল অর্থ 

করিয়াছেন আমিও কুল্ল,কের টাকা 

তুলিয় অর্থ করিয়াছিলাম ( ৭৪ পৃঃ 

্রষ্টবা )। 

শাস্কের বছবিধ অর্থ সম্ভব 

হইলে পিড় পিতামহগণের অন্ুটিত 

আচার অনুষ্ঠান করিবো ইছায 

মধ্যে 'যদি? নাই | পিতা পিতামহ যে 

পথে চলিয়াছেন তাহাই সংপথ। 

বৈ: প্রঃ অর্থ করিয়াছিলেন 

পিতা পিতামহ প্রভৃতি বে পথে 

গমন করিয়াছেন তাহ? যদি সংপথ 

হয় তবেসে পথে গমন করিলে 

কোন দোষ হয় না। 

উতা যে ভ্রান্ত অনুবাদ তাহা! 

আমি টাকা কুলিয়া দেখাইয়াছি, 

সমালোচক টাক তুলিয়াছেন কিন্তু 

ভ্রান্ত মত ছাড়েন নাই | আবার 

পিতামহের অর্থ করিয়াছেন বিশ্ব 

শট পিভার অর্থ আদিপিতা। | 

মামার ব্যাখ্যা টীকানুযাযী 

কি তিনি যে বৈঃ প্রঃ অহসন্বণ 



( ৩৪.) 

হুপথ হয়। তবে সেই পথে 

গমন করিলে তাহা নিন্দনীয় হয় না| 
রঙ ঞ ক 

বৈশ্বাচার অসদাচার জানিয়া 

ত্যাগ করিতে পারিবে না কেন? 
ক ন্ চে 

পিতামহ বলিতে কি বিশ্বতষ্টা 

্রহ্মাকে বুঝায় না? পিতা বলিতে 

কি আদি পিতাকে অববোধ করা 

যায় না? পিতামহ ব্রহ্মা যে আচা- 

রের বিধান করিয়াছেন, আদি 

পিতা হইতে যে আচার প্রতি- 

পালিত হইয়া আসিতেছে এবং যে 

আচার সমগ্র ভারতীয় বৈদ্য সংজ্ঞক 

ত্রাঙ্গণগণ প্রতিপালন করিতেছ্ছেন, 

সেই আচারই কি অন্ুবত্তর্নীয় নহে । 
গ ০ 

বৈগ্য বাক্ষণসস্তীনগণ অহীন- 

কণ্ধা হইয়াও কি জাতীয় গৌরব 

কুলধর্ রক্ষা করিতে পারিবে না? 

ইহ। কি আসামী ব্যবস্থা? ন| 

কাশীধামের কেশেলগণের সহিত 

জানাগোণার ফল? 

করিয়াছেন ত্রাহা টীকাম্ুযায়ী 

ইহার বিচার পর্ডিত সমা্ 
করিবেন | 

গালাগালি করিলেই কোন বিষয় 

প্রতিপন্ন হয় না। 

সমালোচক জিজ্ঞাস! করিয়াছেন 

বৈগ্থগণের বর্তমীন আচার অস- 

দ্াচার কাজেই তাহা. জানিরা 

ত্যাগ করিতে পারিবেন না 

কেন? অবশ্য এই তঅঙনলী- 

চাল্প কথাটা নব শর্শাগণের 

বাণী। বৈঃ প্রঃ একাধিক বার 

প্রয়োগ করিয়াছেন । ৫1৭ জ্ন 

লোকে একত্র হইয়া অসদাচার 

বলিলেই অপদাচার হয় না। 

বৈগ্ভের পক্ষে তথাকথিত 

ব্রাহ্মণাচারহ অসদাচার। যাহার 

যে ধন ও আচার তাহাতে নিবদ্ধ 

থাকিয়া চিত্তের উৎকর্ষ ও পবি- 

ত্রতা সাধন করাই সনাতন ধর্থব 

এবং ইহাই গীতোক্ত ভগবন্বাক্য। 
সমালোচক “যজন ব্রাহ্মণ” ও 

*কেশেল ব্রাঙ্গণের” গ্রীতিতে আমি 

ভুলিয়া গিহ্াছি ইত্যাফি কথা! 



€ ৩৫. ) | 

পদানুসরণ করা লজ্জার বিষয় 
নহে। দেব দ্বিজে ভক্তি তু 

সৌভাগোর কথা কিন্তু সালো- 

চকের দল যাহাদিগকে হেয় 

"্যজন” ব্াঙ্গণ বলিতেছেন তাহ" 

দের সাদ পাইবার জন্ত এত 

ব্যাকুল কেন? কোণায় কোন 

“যজন” ব্রাহ্মণ বৈছ-ব্রাঙ্গণ সমিতির 

কোন্ সভ্যের ক্রিয়ায় আসিয়া- 

ছেন তাহা! নিয়া এত” ঢাক 

ঢোল বাঙ্গাইয়া এত উৎফুল্ল হইতে, 

ছেন কেন? 

কেনই বা বৈঃ প্রঃ বিজ্ঞাপনে 

লিখিয়াছেন £ 

“ঘে সকল সহ্য প্রিয় ত্রাঙ্গণ 

পর্তিত মঙোদর ম্বতঃ প্রবৃধ 

( সর্ধাত্র নে ) হষ্টয়া আমাদিগকে 

উংসাহ্প্রদ পত। লিখিয়াছেন 

ষ্টাহারা সমিতির পন্যবাঁদের পাত্র । 

বার্থ নিরপেক্ষ সং ত্রাঙ্ঘণ আছেন 

বলিয়াই আক 9 সনাতন হিঙ্গু ধর্শ 

বরমান |? রঃ 

এ প্রীতি কেন? এ খোসামোদ 

কেন? ন্ট 

সত্যাই কি ব্রাহ্পগণ তাহাদের 



(৬৬). 
স্বকীয় যাজন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 

হেয় হইয়াছেন? 
শ্রেষ্ঠ বৈদ্য ত্রাহ্মণদিগকে যাঁজন 

কার্যে ব্রতী হইয়া লক্ষ্মী পূজা, 
কালী পূজা করিতে দেখি কেন? 

পৌরোহিত্য কাধ্য নিয়াই বা 

বড়াই চলিতেছে কেন? ব্রাঙ্গণ 
জাতির রক্ত অবিশুদ্ধ বলিয়া কত 

রহস্তই চলিতেছে “রাঢ় ও বারেন্ত্ 

ব্রাহ্মণ সমাজের প্রত্যেক ঘরে 
যবন শোণিত প্রবহমান” ইত্যাদি 

কথ! বলিয়া তাহারা গবেষণার 

উৎস খুলিয়! দিয়াছেন । 

'অবশ্ত ত্রাঙ্গণ জাতি বিশুদ্ধ কিনা, 

তাহার বিচার তীহার1 করিবেন । 

্রাঙ্গণ জাতিকে গালি দিলেই 

আমরা বড় হইব না। 

শন্দ্ীর গৌড় দলপতি এক ছন 

কি লিখিয়াছেন পাঠ করুন প্যে 

সকল বৈদ্য শদ্রের সহিত যৌন 

সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে 

বৈদ্য সমাজে গ্রহণ করিবার উপায় 

নাই। সেন শর্শা লিখিলেও 

তাহাদের সমাজে প্রবেশ সুখ সাধ্য 

হইবে না।” | 



৩৭ 

২৪ | ফ্জন ব্রাঙ্গণগণের বড় 

ও রাজ! গণেশের আদেশে যে 

লক্ণী-থাকের বৈদ্যগণ বৈশ্তাচার 

গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছিলেন 

তাহা কি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না? 

) 

বৈদ্য সমাজ এই সকল তথ 

কথিত মিত্র হইতে আত্মরক্ষা করম । 

মিথ্যা কুহকে পড়িয়। স্বধর্প ত্যাগ 

করিবেন না। পরধর্শ স্মুপ্িত 

হইলেও তাহ ভয়াবহ । আমাদের 

বৈশ্বাচার--১৫ দিন অশৌচ ও 

নামাস্তে গুপ্ত লেখাই স্বধর্ণ। শর্শা 

লিখিয়া ১০ দিন অশৌচ পালন 

করলেই আমরা একটা %কেউ 

কেটা” হইব না। 

১৪। ইহার গ্রমাণের অভাব । 

প্রশ্নই প্রমাণ নহে। শ্রস্থমধো 

আলোৌচন! করা হয়াছে। এই 

প্রবন্ধের ুখবন্ধ ও রি্গলী সাহেবের 

রিপোর্ট দ্রষ্টব্য । " 

সমালোচক একাধিক বার 

পধরসভৃষণ” ও “আসাম দেশবাসী” 
বলিয়। কটাক্ষ করিয়া আত্ম, 

পরিচয় দিয়া ভিনি তাহার এম, এ 

উপাধির উপর কলম আনয়ন 

করিয়াছেন কিনা তাহা বিছস্ওনী 
বিচার করিবেন । 



( ৩৮. 
, ২৫। প্রতিভার এই সংখ্যায় 

“জাতীয় দুর্ভাগ্য প্রবন্ধ লেখক 

শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র মিশ্র (দাশ 

শশী) মহাশয়ের উক্তি £_ আমাদের 

এক স্বজাতি সুদুর আসাম মুলুকে । 
তিনি আমাদের শ্বজাতি মীত্র 

মহেন, রাজা রাজবল্লভের স্বনাম 

ধন্য বংশধর গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্মান 

প্রাপ্ত এবং নৈষ্টিক হিন্দু বলিয় 

ধর্মভূষণ আখ্যায়িত আমরা এচেন 

যোগ্য ব্যক্কির নিকট বর্তমান 

জাতীয় জাগরণে পূর্ণ সহার লাভ 
করিব ইহ] সর্বান্তঃকরণে 'আশী। 

করিয়াছিলাম। 

২৬। তিনি আমাদের কাতর 

 জুন্গন উপেক্ষ। করিয়। প্রক্কৃত উকীল 

জনের ন্তায় যেখানে স্বীয় গৌরব 

সৃদ্ধির সম্ভাবনা সেখানে আত্মহত্যা 

) 

২৫] জাতীয় জাগরণটা কি 

মিথা অভিমান নিয়া করিভে 

হইবে। নিজ অধিকারে থাকিয়া 

করা চলে না কি? এতকাল ত 

চলিয়াছিল তাহাতে আমাদের মধ্যে 

মনীষী ব্যক্তির জন্ম লাভের কোন 

বাধা হয় নাই। 

২৩। আমি যাহ] ছিলাম তাহাই 

আছি। যাহারা বাপ পিতামহের 
উপাধি বদলাইয়া শর্খা হইয়াছেন 

তাহারা আত্মহত্যা করিয়াছেন কি 

আমি করিয়াছি পাঠকগণ বিচার 

কন্সিবেন। 



( ৬) 
২৭। ট্হা!কি বৈশ্য ধর্ম যাজনের 

'অবশ্বস্তাধী ফল নহে? ভগবান্ 

আমাদিগকে এইরূপ ধর্ম যাজনের 

পথ হইতে রক্ষা কফন। 

২৮ | তাহার সঙ্গে আমাদের 

মতভেদ হইতে পারে; এরূপ ধ্ভ 

বাক্তি আরও 'আছেন, যাহারা 

আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান 

করেন নাষ্ট। কিন্তু তাদের কেচই 

এমন ভাবে আমাদিগকে লগ্ুড়াঘাত 

করিতে ক্ষিগ্রহত্ত তন নাই । আমরা 

জানি যে এই লগুড় কোথা হইতে 

জআাগত কিন্ত প্রয়োগের সহাবকারী 

হইয়া! তিনি তীছার বৃদ্ধ প্রপিতা- 
মহের উজ্্ল বংশে কলঙ্ক লেপন 

কারীরূণপে চিরম্মবরণীয় হইবেন তাহ! 

লিঃললেছে |. 

২৭। লেখক যদিও “মিশ্র? ও 

শম্খ[ী” ঘারা আত্ম গোপন করিয়া" 

ছেন তথাপি “দাশ” শষ দ্বারা 

তাহাকে বৈস্ক বলিয়াই অনুমিত 

হয়| এতদিন তীহারও ত বৈষ্তাচার 

ছিল-:কৈ অলস্টম্াবী ফল 
- ত তাহার প্রতি প্রভাব বিষ্তার 

করে নাই। ভগবানের কৃপা 

হইয়াছে। এ 

২৮। এই গুড় আগমনের 

সংবাদ কি তাহার তথা কথিত 

বাঙ্গণাচার পালন--লন্ধ সর্ধাজতার 

ফল। মামি মহারাজা রাজবল্লভের 

পদাগ্রসরণ করিয়া “কলঙ্ক লেপন' 

করিয়াছি । (েতেতু আমি বাপ, 

পিতামছের উপাধি বদলাইয়া সেন, 

গুপ্ত স্কলে সেন শর্্া বলিয়! মৃত 

ব্যকির নাম মন্তরূপে কীর্তন করিয়া, 

পিশ্ত লোপ করি নাই। পিতা 
পিতামহের ধথাবথরূপে নাম উচ্চ 

রিত হওয়া! আবন্তক | হিমি চির- 
কাল দেন গণ ছিলেন ডাহাকে 



(৪) 
সেন শর্্া বলিয়া পিগ দিলে তিনি 

তাহা পাইবেন বলিয়া কোন শান্- 

বিশ্বাসী, বিশ্বাস করিতে পারেন না। 

নাম গোত্রং পিতৃণাং বৈ 

প্রাপকং হব্য-কব্যয়োঃ। 

শ্রাদ্ধস্য মন্্রস্তদ্বং তু উপাল- 

ভ্যাশ্চ ভক্তিতঃ॥ গরুড়-উত্তর ১১১২ 

পিতৃলোকের নাম গোত্রই হবা- 

কব্যের প্রাপক আর ভক্তিসহ- 

কারে পঠিত শ্রান্ধের মন্ত্রকল ও 

প্রাপক হইয়া থাকে । 

ধাহাদের পারলৌকিক কার্ধ্ 

আস্থ! নাই, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া লৌক 
দেখান ব্যাপার, তাহাদের কথা 

স্বতন্। যথাযথ রূপে নাম ও 

গোত্র এবং ভক্কিভাবে মন্ত্র 

উচ্চারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক | 

পিতা পিতাঁমহের নাম পরিবর্ধন 

করিবার আমাদের কোন অধিকার 

নাই। 

শশ্দাগণের উপদেশ মত আজ 

অন্থষ্ঠ, কাল হীন কলের ব্রাহ্মণ, 

পরশ্ব শ্রেষ্ঠ ব্রঃঙ্ষণ ও তারপর জার 

কিছু একটা হইয়া বংশের ও 

জাতির উপর কলঙ্ক আনিতে চাছি 4 



(৪১) 

২৯। এখল আমাদের কোন্ 

রকম আচার গ্রাহ্থ তাহাই ভাবনার 

বিষয় হঈয়াছে | মন্ত্রটাতে কিন্ত 

শৃদ্রাচ।রের উল্লেধ নাই। ইহাঁকি 
প্রকারে হইল চিন্তার বিষ বটে। 
স্ত্রটা এই £-- 

সত্যে বৈস্যাঃ পিতুস্তল্যা 

ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্বতাঃ | 

ঘাপরে ক্ষত্রবং প্রোক্তাঃ কলো। 

্ বৈশ্োপমাস্থৃতঃ ॥ 

বৈষ্যনামে এক বহি ছাপাইয়া 

ঘরে ঘরে বিতরণ করিন্েছেন। 

তাহার এই বায় দ্বার। সমাঙ্গের 

অনিষ্ঠ িন্ন উপকারের কোন সম্ভা- 

বলা নাই। ইহার দ্বারা যদি ভিনি 
তাহার ছুঃস্থ সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের 

সাহায্য খে বার করিতেন তবে বু 

না। আমি অথষ্ঠ সংকুল প্রেভব, 

হীন অন্ত্যজ জাতি নহি, আমার 

ময়ূর সাজ্িবার কোন প্রয়োজন. 

নাই। 

২৯। এই মন্ত্রট কোন্ গ্রন্থের 
উল্লেখ করেন নাই। এ মন্ত্রের ত 

পথ পারঙ্কার রহিয়াছে প্কলৌ 

বৈশ্যোপমাস্থৃত:৮। | 

এ উপদেশ লেখকের প্রতি 

প্রযোজ্য | মথা অভিমানের বশ- 

ব্তী হইয়া লেখক সম্প্রদায় তথা 

কথিত ব্রক্ষণাচাব নিয়! টানাটানি 

করিয়া সমাঞ্জে কি বিপ্লব বাধাইতে- 

ছেন ও অকারণে শকি ক্ষয় করিতে 

ভেন। সমাজের অনেক কাজ 

আছে তাহাতে লেখকের সম্প্রদায়ের 

মননিবেশ করিলে মঙ্গল হইত। 

আমি স্বধর্ম রক্ষার জনক সতাকথা 

প্রচার করিয়াছি । রঃ 



(8২) 

৩০! বৈগ্ক প্রতিভার সম্পা- ৩০1 ভবিষাতে কি হইবে কে 

দকের উক্তি £-- জানে? বৈদ্য জাতিকে টানি 

আপনি বৈগ্ক বউ লিখিয়া বে আপনারা কোন খানায় নিয় 
মপযশ অর্জন করিয়াছেন তাহ! যাইতেছেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির 
মাপনার ধর্মভূষণ উপাধিতে ঢাকা চিন্তনীয় | 
পড়িবে কি না সন্দেহ। 'আপনার। রং বদলাইয়! উজ্জ্বল 

হউন। আমি পিতৃ পিতাময়ের 

শান্সোক শ্ববন্ম পালন কৰির! 

কলঙ্কিত হইয়াই থাকিব । 
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অন্দ্বীপন্ছ পণ্িতক্মগুলীব্ অভিমত । 

শ্রকালী শরণং। 

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্মভূষণ মনোদয় প্রণীত প্বৈস্ঠ” 

নামক পুস্তিকা খানি পাঠ করিয়া এবং সেন মহাশয়ের সংস্কত শাস্ত্রে ও 

প্রগাঢ় বুৎপত্তির পরিচয় পাইয়] অত্ন্ত প্রীত হইলাম | অনেক বৈদ্ক 

সম্তান কতিপয়......... কুহকে অঙ্গ হইয়া পুরুষ পরম্পরা অনুষ্ঠিত পথ 

পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছে । এক্ষণে মেন মহাশয়ের প্রণীত পুস্তিকা 

প্লারায় এই সকল অন্ধের চক্ষুরু্ীলিত হইলে তাহাদের ধশ্ম রক্ষা হইবে 

এবং দেশেরও মহ্োপকার সাধিত হইবে। অতএব দেন মহাশয় 

অন্মদাদির আশীর্বাদও ধন্টবাদের পাত্র । সেন মহাশয় যে সকল যু, 

ভর্ক ও প্রমাণের উদ্ভব করিয়াছেন তাহাতে ভ্রম প্রমাদ নাই। আমর! 

ইতংপূর্কে “বৈদ্য প্রবোধনী” পুস্তিকার সমালোচনায় এ বিষয়ে ব€ যুক্তি, 

তর্ক ও প্রমাণের অবভারণা করিয়াছি | ভদপেক্ষা অধিক প্রমাণ সেন 

মহাশয়ের পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে: যাহা হউক "্গামাদের মতে বৈস্ক 

জাতীয় যে বাঙ্মণ নহে ন্ষ্ঠ »থাং বৈঠা বর্ণ, উহাতে অগমাত সংশয় 

নাই ।' অতএব তাহাদের পঞ্চদশাহাশোঁচ পালন, যোড়শাহে প্রেতীতত 

পিত্রা্ছির শ্রান্ধানুষ্ঠান অবশ্য করবা, উচ্ার বৈপরীত্য হইলে তাহার! 

ধর্ধনিষ্ট হইবেন এবং তাহাদের পিড়গণ চিরকাল প্রেত লোকে বাধ 

করিবেন। অতএব যাহারা... কৃহকে পড়িয়া একাদশাে শ্রান্ধের 

অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাদের কৃষৈ্ঃকাদশাতে এ শ্রা্ধ পুনরনুষ্ঠে 

যে সকল অদ্বষ্ঠের মনে সংশয় উপস্থিত হইনে যে আমরা রাহ্মণ কি 

বৈস্থ? আমরা অন্থরোধ করি তাহার! সেন মহাশয় প্রণীত বৈষ্থ নামক. 

পৃস্তক পাঠ করুন, তাহা! হইলে এ সংশদ্বের অপনোদন হইবে । 

ইত্যলমধিকেন। ১৩৩৩সন ২৫শে পৌষ। ১১৯ 
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মহামহোপাধ্যায়প্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, নবন্ধীপ। 
শ্রীরামকণ্ঠ তর্কব্যাকরণ তীর্থ, নবদ্বীপ । 

্রীক্ষিতিকণ্ঠ স্থৃতিতীর্থ, নবদ্বীপ । 

প্রীরাজেন্ত্রনাথ তর্করত্ব 

শ্রীত্রিপথ নাথ স্মৃতিতীর্থ। 

শ্রশশাঙ্ক ভূষণ টায় পঞ্চানন তর্ক তর্কতীর্থ ( ৬সর্ধবিষ্ঠা বংশীয় ) নবদ্ীপ। 

নন্বদ্বীপন্ছ পণ্ডিতগশেক্স অভিমত । 

রীশ্রীহর্গা শরণং | 

রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন মহোদয় 

শ্রদ্ধাম্পদেযু-. 
সাদর সমাবেদনম্-- 

আপনার প্রণীত বৈদ্য নামক পুস্তকখাঁনি পাঠাস্তে অতিশয় প্রীত 
হইয়াছি। বাংল] দেশে বৈদ্য এই শব দ্বারা যাহাদিগকে বুঝিয়া 
আসিতেছি, তাহারা অধ্বষ্ঠ জাতি, তাহা আমাদের স্থির আছে। 

আপনিও তংসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন 

তাহা! সমীচীন হইয়াছে । এবং যাহ! প্ররূত তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে। 

বৈদ্য প্রবৌধনী লিখিত বাংলার বৈগ্থগণের ব্রাহ্গণত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র ও 

যুক্তি উল্লেখ করিয়া এ সমস্ত শান্ত সিদ্ধান্ত ও যুক্তির যে সকল ভ্রম 
দেখাইয়াছেন তাহ সর্ব সমর্থন যোগ্য হইয়াছে । আমরাও ইহা 

ভাল ভাবেই বুঝিয়াছি যে বৈষ্য প্রবোধনী লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তই অপ- 

সিদ্ধান্ত । আশা করি এ সকল অপসিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া ধান্মিক 
বৈস্বগণ আচার বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ পথে প্রধাবিত হইয়া! স্ব স্ব ধর 
বিনাশ করিবেন না। এবং বংশ পরম্পরা প্রাপ্ত শৌচাশৌচ সংরক্ষণ 
তৎপর হইবেন। ইতি ॥ 



(৪৯ ) 

শ্বৃতিতীর্থোপাধিক -_শ্রীযোগীক্ত্রনাথ ছ্েবশর্্ণাং |. 

স্বতিরত্বোপাধিক-_শ্রীঅহিভূষণ শশ্মণাম্। 
ন্ায়তর্কতীর্ধোপাধিক - শ্রীচন্তীদাস দেবশর্শণাং | 

বিদ্যার্ণব স্তায়রত্ব কাব্যব্যাকরণ তকতীখোপাধিক-_- 

শ্রকৌমুদী কান্ত দেবশশ্মণাম। 

শ্ীগুরুঃশরণৎ। 
ক 

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মঙ্তাশয় প্রণীত “বৈষ্ঞ” নামক 

গ্রন্থ আগ্ঘোপাস্ত পাঠ করিয়াছি গ্রশ্থকার ধশ্মপ্রাণ এবং শান্্রজ, 

স্বজাতীয়গণের যথেচ্ছাচার নিবারণার্থ পৃস্তকথানি প্রণয়ন করিয়াছেন। 

'আণার্বাদ করি গ্রন্থকার দীর্ঘজীবন লাভ করুন। 

সী চি কী খট ঝা গী 

দশাহাশৌচ গ্রহণ ত্রাঙ্মপোর পরিচায়ক নহে) কারণ চণ্ডালগণও 

দশাহাশৌচ গ্রহণ করির1 থাকে কিন্তু তাই বলিয়া চগ্ডাল ব্রাঙ্গণ মহে। 

দশাহাশোচ গ্রহণেচ্ছ বৈচ্ছগণ দশীহাশৌচ গ্রহণ করিলেই যে ত্রাঙ্গপত্ধ 
লাভ করিবেন ইহ1 তাহাদের ভ্রম, মাত পিভপিতমহাচরিত পথ 

পরিত্যাগ ও একাদশাছে শ্রাদ্ধ করণ জন্য পূর্বা পুরুষগণকে নিরয়গামী 

করাইয়া পাপ ভাগী হইবেন। 

আশ! করি মন্বষ্ঠাপরনাম! বৈষ্্গণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জান লা 

ও শ্ববন্শীচরণে বন্ববাঁন হইবেন | কেবল বৈছ্ কেন ত্রাঙ্গণগণের 

প্রতিও নিবেদন তীহারাও উক্ত বৈগ্ঠ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৈজাড়ি 
। 



| (৫৯ ) 

 সন্বন্ধে শান্্রমত পরিজ্ঞাত হইয়া যেন সংশয় দূর কয়েন। ইত্যাল 

' পল্পবিতেন। 

শীযোগেশ চচ্ছ্ স্থৃতিরদ্ব--নবন্বীপ | 

প্রীঅমর চন্দ্র তর্কতীর্ঘ__নবন্ধীপ। 

শ্রীদুর্গ। শরণং | 

দশাহাশৌচ প্রতিপালনকারি শব্দ উপাধিধারি বৈষ্কগণের এবং 

তাদৃশ বৈদ্য সংসর্গি ব্রাঙ্গণগণের সংসর্গ প্রত্যবায় জনক কিনা? 

ইতি প্রশ্নে নবন্ধীপস্থ পণ্ডিত যগুলীর প্রদত্ত 

উজ । 

বৈগ্ জাতীয়ানামন্ষ্ঠত্বেন বৈশ্যাধর্শিত্বাং বৈশ্যধর্মিত্েন পঞ্চদশীহা- 

শৌচ ভাগিত্বাচ্চ তৈ: কৃতমেকাদশাহে প্রেতীন্ৃত পিত্রাদিশ্রান্ধমসিদ্ধং, 
শ্রাঙ্ধাদিত্ধো তত পিত্রাদীনামাকল্পং প্রেতলোকে বাসোভবত্যেব স্বেচ্ছা" 
চারিত্বেন পতিতানামন্বষ্ঠানাং যাঁজনকারিণাং তদ্গৃহে ভোজনকারিণাঞ্চ 
পাঁতিত্যেন তদব্রাক্ষণ সংসর্গিণোইপি প্রতাবায় ভাগিনো ভবিতুমর্থত্ত্েবেতি 

বিছুষাম্পরামশঃ | 

মহামহোপাধ্যায় প্রীকামাধ্যানাথ তর্কবাগীশ শর্খপাম্ | 

শ্রীধোগীজ্জনাথ শ্বৃতিতীর্থদেবশশ্মণাং। 

শ্রীচত্তীদান স্তারভীর্ঘ দেবশর্শণাং। 
জী যোগেশচন্ত্ স্থৃতিরত্ধ দেবশর্্বপাং। 

রামকঞ্ঠ তর্কতীর্ঘ দেব শক্ধপাং | 
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শ্রীনিয়জন বিভ্াতৃষণ শঙ্ণাম্। 

- সর্ব বিস্তা শ্রশশান্ক ভূষণ স্তায় পঞ্চানন শর্খণাং 

_ অর্কতীর্ধোপাধিক জ্রীকৌমুদীকাস্ত দেবশর্শশাং 

জ্রীরাজেন্্র নাথ তকরদ্ শর্দণাম্। 

শ্ীঅহি ভূষণ স্বতিরত্ব শশ্মণাং। 
শ্রীশিতিকণ্ঠ শ্বতি বাকরণ তীর্থ দেবণন্মণাং | 

্তায়রত্বোপাধিক প্রুঅনিরদ্ধ দেবশশ্মণাম্। 

শ্রীহরি শরণং | 

তর্কতীর৫ধোপনামক --শ্রীক্মমরচন্্র শর্মণাম্। 

শ্রীকেদার নাথ ব্যাকরণোপাধ্যায় সাহিতা বিশারদ শশ্ণাং। 

ক 

নবন্বীপস্থ মহামহোপাধ্যায় যুক্ত সাতানাথ স্থায়াচার্য 

শিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিত মগুলার-- 

অবভিজষ্মত | 

শ্প্রকালী শরণম্। 

জয়স্তি শ্রীদ গুরুতাত চরণাঃ 

১০৩৩ ১৪ই মাঘ। 

বৈ্য কুলোচ্ছেদার্থং, সত্যপি বভভিব ধা রুতযতু!। 

বৈস্ বিহীন! দীনা নহি কৃহবতী ভুরি মধুনাপি ॥ 

: ধর্শভৃষণ শ্রীযুক্ত রায় বাহাছুর কালীচরণ মেন বি,এল নহোদ ছা 

। গনিত বৈভ্ঞ নামক গ্রন্থে বৈভ্ভ.জাতীয় সম্বন্ধে যেসকল বিষয়ে 'বীহাংস! 



করিয়াছেন, তাহাতে অনুমোদন করিবার জনয ভাবিবার বিষয় কিছুই 

নাই। কারণ, তিনি বৈপ্থ জাতি সম্বন্ধীয় সকঙ্গ বিষয়েরই যথাশান্ 

সুমীমাংসা করিয়াছেন। তীহার কৃত বৈদ্ণ জাতীয় সম্বন্ধীয় মীমাংসা 

সর্বজনামুমোদিত এবং সর্ববলোক স্থবিদিত। 

আমরা বৈগ্ঘ জাতীয় সম্বন্ধে কোনও কথাই পূর্বে লিখি নাই এবং 
এখনও লিখিতে ইচ্ছ! করিনা । কারণ যখন যাহারা কোনও কারণ 

বশত+-.-"শান্্রীচার-বিরদ্ধ কোনও কাধ্য সম্পাদন করিতে কৃতোগ্ঘম 

হয়েন, তখন তাহাদিগকে তাহা হইতে বল পূর্বক নিবারণের চেষ্টা করিলে 
তাহাদিগের এ বিষয়ের উদ্যম আরও বাড়াইয় দেওয়া হর়। এই জন্য 

ত্বাহাদের সেই বিষয়ে উদ্দীসীন থাকাই অন্যান্য ভদ্র ও শিক্ষিত জনের 

কর্তব্য। তীহার। যখন আপনা আপনি তদ্বিযয়ের দোষ গুণ বিবেচনা 

করিয়া অথবা স্বঙ্জনগণ কর্ণক প্রবোধিত হইয়। এ বিষয়ে ক্ষান্ত 

হয়েন, তখনই প্রকৃতরূপে তাহাদের অন্তর হইতে এ......ভাব 

বিদূরিত হয়। 

কতিপয় অনূরদর্শী,......প্রকৃত শান্থীর্থাবজ্ঞায়ী, উচ্ছঙ্খল ভাবাপন্ন 
ব্যক্তি বিশেষের অসদুপদেশ ও প্ররোচনায় যে সকল বৈদ্য জাতীয় আপন 

আপন কর্তব্য বিষয়ের নিদ্ধীরণে অসমর্থ হইয়াছেন ব! হইতেছেন, তাহার! 

সছৃপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত উল্লিধিত সেন মহাশয়ের বিরচিত বৈচ্ভ নামক 

্রন্থথানিকে সহুপদেশক রূপে সর্বদা সেবা করুন। তাহা হইলেই 

তাহারা তাহাদের কর্তব্য কার্য্যের অবধারণ করিতে পারিয়া স্ব হইতে 

বিচ্যুত হইবেন না। | 

আমরা বিবেচনা করি, সমস্ত স্বৈ্দিগের স্বাস্থ্য ও স্বধন্ 

সংরক্ষণের সমুদ্দেশে সেন মহাশয়ের সমুষ্ঠাষিত বৈদ্থ সংস্ঞক গ্রন্থখানি 

এপ 



0৫৩) 
তীয়াদের এবং সাধারণের সর্বাবিধ সুমঙ্গল হাব হার 

সম্ভাবনা | ূ 

শশ্বৎ স্বর পরিরক্ষপ রাজ কাধ্য 

শ্রীরাজ বল্লভ কুল প্রভবস্ত ধাকাম্। 

উচ্ছ,জ্ঘলৈ জনিত মোহ সুশাস্তি কামাঃ, 
বৈচ্যাঃ শুচিন্তয়ত শান্্ নিগৃঢ ভবমিতিশিবম্ ॥ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসীতীরাম স্তায়াচার্ম্য শিরোমপিশশ্মী | 

শ্রীফতীন্দ নাথ তর্কতীথ তর্ক বাচম্পতি শর | 

প্রীঅনিরদ্ধ দেবশর্্_ন্যায়রদ্ | 

ভাগবত রত্রোপাধিক প্রীবজ রাজ শরণ । 

কাবা ব্যাকরণ পুরাণ সাংখা দর্শনতীর্ঘোপাধিক 

শ্রমতৃলরুষণ শর্মা । 

বিগ্যাতৃষণোঁপাধিক শ্রনিরগ্তন শর্মা । 

কাব্যতীর্থোপাধিক শ্মানন্দ গোপাল গোন্বামী শর্্া। 

: ভ্রীকেদারনাধ ব্যাকরণোপাধ্যায় সাঠিভাবিশারদ শর্পাম্। 

হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ।াপক অশেষ শান্তুদ্শী 

৬ দশমহাবিদ্াসিদ্ধ ৬ সর্ববানন্দ দেব কুলোহপ্ল্ল 

নানাগ্রস্থ প্রণেত। মহামহোপাধ্যায় মহামহাপাধ/ক . 

৪ অন্নদ৷ চরণ তর্কচূড়ামণি সি রঃ 

. লিবিরাছেন_ 
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করি এই “বৈগ্ক” পুস্তকের দ্বারা “বৈগ্ গ্রবোধিণীর* শ্রম বিদূরিত হুইবে। 
ধর্তমানে বৈগ্ঠ সম্তানগণ তাহাদের পিতৃপুরুষের আচরিত ধর্শকর্ম্ম ত্যাগ- 

করতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়! পরিচয় দিয়া একাঁদ্শাহে শ্রাদ্ধ করিতে ও নামের 

অস্তে “শর্মা” লিখিতে .আরম্ত করিয়াছে । তাহাদের ব্রাঙ্গণ বলিয়া 

পরিচয় দিবার বা! নামের অস্তে “শর্মা” লিখিবার অধিকাঁর নাই । পরস্থ 

অশৌচের মধ্যে শ্রাদ্ধাদদি করায় তাহাদের অন্বষ্ঠ পিতৃপুরুষগণ 
নুপগ্তপিখ্োদক হইয়া চিরকাল প্রেতলোকে বাস করিবে। বৈগ্যকুল 

পরম্পরাগত “গুপ্ত উপাধি নামের অস্তে লেখাই সঙ্গত] অতএব এই 
“বৈচ্” পুস্তক দেখিয়া “বৈগ্য প্রবৌধিণীগ্র ভ্রম সংশোধন করতঃ 'কোন 

বৈগ্য সম্তান যেন একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া পিতৃপুরুষগণকে 

নরকগামী নাকরে। এবং ঘোরতর সমাজবিপ্লব না ঘটায়। যে সব 

বৈগ্চের! “বৈগ্ভ-প্রবোধিণী” দেখিয়া বা অমূলক হুজুগে মাতিয়া একা- 

দশাহে শ্রাদ্ধাদি করিয়াছে তাহারা যেন কৃষ্ণ একাদশীতে বা অমাবন্তায় 

শ্রা্ধাদি ক্রিয়! সম্পন্ন করতঃ তাহাদের অথষ্ঠ পিতপুরুষগণের প্রেত 

পরিহার করে। অতিবিস্তারেণালমিতিশম্ | ১৫ই মাঘ, ১৩৩৩ | 

সর্বববিদ্য। বংশীয় শ্রীযুক্ত তারাপদ ভটা চারধ্য ঠাকুর 
মহাশয়ের অভিমত । ' 

গু তূগীলাট | 
২৮পে মাঘ। 

পূরমকল্যাণীয়ান্মৎ প্রতিপালক বরেষু» 

আপনার বৈস্য শ্রস্থখানি আস্ভোপাস্ত পাঠ করিয়া বিশেষ সত্ব 

হইলাম । যে সমন্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ভার ও. শান্রসঙগত 
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বৈশ্তঙ্গাতি বৈশ্বাবর্ণ, ইহাই জামার মত, এ বিষয়ে কাহারও অন্ত ষ্. 

হওয়া উচিত নহে। বৈস্তজাতির পঞ্চদশ্াহ অশৌচ বহুদ্গিন হইতে 

চলিঘ্। আসিতেছে । ধাহারা কুহুকে পড়িয়! বৈশ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া একা-. 

দ্রশাহে শ্রান্ধাদি করিতেছেন, তীহারা প্রেতগণকে নরকন্থ করা ভিন্ন 

কোন ফল দেখিতেছি না। আমার জ্ঞাতি ত্রাতা শ্রীযুক্ত স্বরেন্্র নাথ 

্থতিভীর্থ ও শ্রীযুক্ত যোগীনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়দিগকে আপনার বৈস্ক 

পুস্তক খানি দেখাইয়াছিলাম তাহারাও গ্রস্থখানি আস্তোপাস্ত পাঠ 

করিয়া আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাহারাও গ্রন্থের প্রতি- 

পা বিষয় স্বীকার করেন, বৈশ্ ত্রাঙ্গণ স্বাকার করেন না। আপনার 

লিখিত পুস্তকের দ্বারা বৈ্থ জাতির প্রভৃত মঙ্গল সাধন হইবে তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই-বিস্তারেনালং | 

যশোহর জিলাস্তঃ পাতিভুগীলহাট, গ্রামধাস্বা__ শ্রীতারাপদ দেবশনা।। 

অশেষ শান্ত্ুদর্শী ভাটপাড়। নিবাসা পণ্িতপ্রবর 

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশঘের অভিমত। 

শ্ররাম। 

বৈদ্ত-_রায় প্রযুক্ত কালীচরণ দেন বাহাদুরের মর এক খানি 

পুস্তিকা । এই পুস্তিকায় তিনি ঠাহার বিচার বৃদ্ধি ও শাস্্চষ্চার প্রচ্য 

পরিচয় দিয়াছেন | তিনি স্বয়ং বৈগ্য হই! যে ধার্িকতা ও শান্তির: 

উৎকর্ষে সতামত প্রচার করিয়া বছ সজাতির বিরাগভাজনতা শঙ্কা 

অনুমাতও বিচলিত হন নাই, সেট উৎকর্ষ তাহাকে ধার্টিক সাধে, 

প্রশম্য করিয়াছে, ইহা আমি মুক্ত কে ঘলিতেছি। “বৈ গ্রবোিনী। 
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করিয়া জুষ্টাচারী হওয়া! নম্থযাত্বের বিরোধী, কারণ শীস্থ সংশয় উপস্থিত 
হইলে ধর্শা্ঞ পূর্বপুরুষগণের আচারই আর্ধ্য সম্তানের আশ্রয়। এ 
আশ্রয় ত্যাগ কর! স্বেচ্ছাচারিত্ব, স্বেচ্ছাচারিত্বই পপ্তত্ব। আরও এক- 

কথা অর্থলোভীর ব্যবস্থায় আস্থা স্থাপন বিড়ম্বনা, অনেক স্থলে অপর 

পক্ষ হইতে কিঞ্চিদিধিক অর্থ পাইলে লুক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুনরায় বিপরীত 

'ব্যবস্থ। দিয়া থাকেন দেখা যায়। 

সম্প্রতি ইহাও ভাবিবার বিষয়-হিন্টু সমাজে প্রতিষ্ঠীপন্ন শিক্ষিত 

'বৈস্ত সমাঙ্জের কেহ কেহ শীস্ববাকোর কষ্ট ব্যাখা! করিয়া অথবা অর্থ- 

'লুন্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা করাইয়া তদগ্ুসারে স্মরণাতীত কালের পৈতৃক 

আচার পরিত্যাগ করিয়। হঠাত ব্রাহ্মণ হইলে তাহাদের আদর্শে হিন্দু 

সমাজের অধস্তন জাতির এ পথ অবলম্বনে রাতারাতি ব্রঙ্ষণ হইবে, 

অশৌচকাঁল হাস বৌপে অশৌচকাল মধো স্বেচ্ছাচারে শ্রান্ধীদি করিয়া 

ক্রিয়া কাণ্ড পণ করিবে । আদর্শ ধাহারা ঠাহারাই হইবেন পাপভাক্ 

সুতরাং ত্রষ্টাচারা হিন্দুমাত্র আম্মদ্রোহী নন, পরস্ধ পিতদ্রোঠী, ধশ্ধদ্রোহী, 

সমাজদ্রোহী | ্ 

হিন্দু সমাজ্জে স্তেচ্ছাচারিত্ব ব্যাধি ছড়াইয়! পড়িতেছে, আপনার 

-পবৈগ্ঠের” প্রভাবে ব্যাধি দুর হউক, বিনুপদে ইহাই প্রার্থন। ! [ অল- 

“মতি বিস্তুরেণ ॥ 

কলিকাতা তব'নীপুরস্থ ভাগবত চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক 
: ব্র্থ শান্্রদ্শী মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শীযুক্ত দুর্গাচরণ 

-সাংখা-বেদান্ততীর্ঘ ও অন্যান্য অধ্যাপকগণের অভিমত । 



বব 
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টা পরণম। ৃ 

ভবানীপুর, ভাগবত চতুপ চি 
১৮৯ মাঘ তি 

(পরম কল্যাগভীজন রায় বাহাদুর যু বাধু কালীচরণ সেন রর 

ভূষণ বি, এল মহাশয়ের প্রণীত 'বৈদ্ঠ” নামক পুন্তকখানি পাইয়াছি, 

এবং মনৌযোগের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আহলারিত 

হইয়াছি। ধর্ভূষণ মহাশয় যেরূপ মহনীয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 

এবং আজীবন যেক্ধপ সত্য, সংযম ও সদাশয়তার সেবা করিয়া আলিতে- 

ছেন, এ পুস্তক তাহার উপযুক্তই হইয়াছে । এই ক্ষু্ণ পুত্কে তিনি 

অগাধ পা্ডিতা, অকপট ধর্ম প্রাণতা ও অসীম সমাজ চিতৈবিতার পরিচয় 

দিয়াছেন | বর্তমান সময়ে দেশে নানাদিক্ দিয়া সমাজবিপ্লবের সুতর- 

পাত হইয়াছে, যথেচ্ছাচারিতার তাগুব নৃতা চলিতেছে, কেহঈ আর 

পুরাতন আচার ব্যবঙগারে আস্তাবান থাকিতেছে না, প্রায় সকলেই যেন 

উচ্ছ ত্বলতাণ আদর পোঁবণ করিতেছে । দুঃখের বিষয় যে, কতিপয় 

বৈদ্য সস্তানও সেই গতাম্থগতিক নিয়মাগুসরণ পূর্ববক নিষ্গেদের সমাজ 

মধ্যে বিষম বিক্ষোভের সধশর করিতে অগ্রসর হইয়াছে । তাহারা এখন 

আর অনবষ্ঠত্বে তুষ্ট পাকিতেছে না, একেবারে বাহ্মণন্থের দাবী করিয় 

বসিয়াছে এবং “বৈগ্ঘ-প্রবোধিনী' নামে একখানি ক্ষুদ্র পৃস্তিকা প্রচার 

দ্বারা আপনাদের সংকল্প সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বলাবাহুলা 

যে, এ পুস্তিকায় যে সকল বচন প্রমাণ ও জনপ্রবাদ প্রতি উদ্ধত 

হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই অপ্রমাণিক অপ্রাকরণিক ও অপব্যাধ্যা! 

কলুষিত, এবং জতিরঞ্জন দোষে দুধিত! ধর্ঘভুষণ মহাশর এ লকৎ 

বচনের প্রন্কত ও নুসঙ্গত অর্থ প্রদর্শন করিয়া বৈ প্রবোধিনী' ক 

ব্যাখ্যার ভ্রান্তি ও 'অসারভ! দেখাইয়ান্থেন এবং বহতর শান্ীর় মে 

ও. কুগগর্থের সাহাব্যে উত্তদরণে প্রবাণ করিয়াছেন যে, এতদেলী 
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চর নত: ব্রাহ্মণ নহে, এবং কন্মিম কাবেও বরাঙ্গণোচিত আচার 
“ সম্পর বা ব্রাহ্মণ জাতিরূপে পরিগণিত ছিল না| এখনও যে, আমাদের 
সমাজে এরূপ সত্যনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ মহাস্া বর্তমান আছেন, ইহা! দেখিয়া 
আমরা বড়ই আনন্দিত ও আশাম্িত হইয়াছি। আশীর্বাদ করি ধর্মভিষণ 

মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়! শাস্তিভোগ করুন | 

আঃ- শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য বেদাস্ততীর্ঘ। 

( মহামহোপাধ্যায় ) 

শ্রীউপেন্দ্রনাথ জ্যোতিঃ শাস্ত্রী । 

শ্রীছূর্গাচরণ কাব্যতীর্থ। 

শ্রীনিশিকাস্ত সাংখাতীর্থ। 

বারাণমী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 

শহামহোপাধ্যায় প্রীযুক্ত বামাচরণ ভট্রাচার্ধ্য স্ায়াচারধ্য ও 

কটন কলেজের ভূতপূর্বব প্রধান সংস্কত অধ্যাপক মহামহো- 

পাধ্যায় প্রীযুক্ত পন্মনাথ ভট্টাচার্য এম, এ বিদ্যাবিনোদ 

তত্ব-সরস্বতী মহাশয়ের অভিমত । 

শ্ীশ্রীবিশ্বনাথঃ 

শরণম। 

_হুপ্রসিদ্ধ রাজনগর রাজ বংশ সম্ভৃত রায় বাহাদুর যু কালীচরণ 

এষন ধর্মমভৃষণ মহাশয়ের প্রণীত ণবৈস্ব* নামক পুস্তকখান! আহ্বস্ত পাঠ 

করি পর প্রীতি লাভ করিলাম ।. এই পুস্তক পাঠে সেন মহাশয়ের 

আস্ত শাস্ত্ে প্রগাঢ় বাৎপতি ও স্বধর্ম নি্টার বথেই পরিচয় অনারা- 



(৬৩) 
নেই পাওয়া যায । বৈদ্যগণ বরণ নহেন--ফশাহাশৌচ গ্রহ করা ভাছী*, 

দর অকর্তব্য। এই সকল বিষয়ে সেন মহাপয় যে সকল শান্ীয় আরীণ 

উদ্ধত করিয়াছেন এবং তাহার ব্যাধ্য। করিয়াছেন তাহা অনত্রান্ত ও 

অখগ্ডরীয় বলিয়া মনে করি । এই পুস্তক পাঠে বৈদাগণের সংশয়াপনোফম 

ছইবে বলিয়া! আশা করা যায়। ইতি--২০এ মাঘ ১৩৩৩। এ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবামাচরণ ন্ায়াচাধ্য। 

মহামছোপাধ্যায় শ্ীপন্মনাথ দেব শর্ট বিদ্যাবিনোদ |. 

হুগলি কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্ীযুক্ত 

ভাগবতকুমার গোস্বামী এম, এ, পি, এইচ ডি মহোদয় 

অভিমত। 

শ্রীহরি 
ভগলি কলেজ । ২৬১২৭ 

প্রীতিসস্তাষণাস্তে শ্রদ্ধাম্পদ রায় বাহাদুর__ 

আপনার “বৈদা” গ্রন্থখানি আদ্যন্ক বিচার নিক্সেষণ পূর্ক পাঠ 

করিয়! সবিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। আপনার ধর্ষণ উপাধি 

সার্থক-__পিতা পিতামহের আচরিত স্বধর্মে একান্তিক নিষ্ঠা এ যুগে 

বিরল হইলেও 'আপনাতে তাহ! অক্ষুণ্ন ভাবে রহিয়াছে দেখিয়া বুঝিলাম, 

সনাতন ধর্ম ভবাদৃশ পাত্রে সতা সতাই ভূষিত হইয়াছে । পূর্ববাচরিত 

ধর্শের অনুকূলে আপনার বিচার প্রণালী বড়ই জগয়াকর্ষিনী। * * * . 

আপনার সিদ্ধান্তানুধায়ী জান বিশ্বাস আমারও বরাবর ছিল, এখনক 

'আছে। এমন কি বহু স্থানে পূর্বে মাসাশৌচের কথাও জানি, এখন 

» বে স্থানে স্থানে নাই একস নছে। দশাহাপোচ পূর্বে কখনও ক্রি 



(৬৪7). 

নাই। গ্ররুত অবস্থা এই_তরাং করা ক এবং শৃর্াচারই 

জানিভাম। 
র . ক ক ক্ষ ঙ্গ 

_জ্রিপুরা জিলার দেবগ্রাম নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

পণ্ডিত গুরুচরণ তর্ক দর্শন তীর্থ মহোদয়ের অভিমত । 

শরশ্রীকালী শ শরণং | 

রর ৪৫ নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, 

জনি নিরািডে কলিকাতা । ৭২২৭ 

মহাশয়ের প্রেরিত “বৈগ্ঠ” পুস্তকখানি কল্য আমার হস্তগত 

হইয়াছে। 
| 5 ক রা রঙ গা রা 

_ “বৈষ্ক" গ্রন্থে আপনি বৈগ্ভের বৈগ্যত্ব রক্ষা করিয়াছেন | ইহাতে স্বপক্ষ 
স্কাপন ও পরপক্ষ প্রতিষেধের যে সকল প্রমাণ, যুক্তি ও তর্কের অব- 
ভারণ! করিয়াছেন আমার বিবেচনায় ইহা অতীব সমীচীন হইয়াছে । 
আপনি বৈচ্থ জাতিকে আত্মবঞ্চক প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা 

বারা স্বীয় আত্মজ্ঞতা ও শ্বজাতি বৎসলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 
বর্তঘান সময়ে আপনার স্তায় আত্মজ্ঞ, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল 

এইকপ আমার ধারণা । আপনি কল্পিত আত্মোৎকর্ষের কামনা করেন 
মী ইহা আপনার মহত্বের পরিচায়ক | ইতি__ ূ 
| র গুভার্থি-- 

রণ রা তশনভীত 



ডি 

জিলা ত্রিপুরা আগরতল! নিবাসী গবর্ণমেপ্ট হইতে মহানহো- | 
পাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত | 

বৈকু্ঠ নাথ তর্করত্ব মহাশয়ের অভিমত। 
যার আগরতহলাঃ ২২শে মাঘ। 

আশীর্বাদ পূর্বক নিবেদন মিদং__ 2 

মহাশয়, ০ 

আপনার সমালোচিত ও সংগৃহীত “বৈগ্ঘ” নামক পুস্তক পাঠ, 

করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম তাহা পত্ধে প্রকাশ করা অসন্তব। 

মন্বাদি শান আলোচনা করিয়া বৈদ্যজাতির (অন্ধষ্ঠ জাতির ) সন্বন্ধে 

যেরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন তাহা অন্তীব সমীচীন । অতএব 

'ভাহ] আমি সর্বীস্তঃকরণে অগ্নুমোদন করি | এবং আপনার বড় দর্পিতা, 

সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও মীমাংসা শাস্ত্রে পারদশিতা দর্শন 
করিয়! জগদীশ্বরের নিকটে আপনার শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা 

করিতেছি । ূ 
আাশীববাদক 

মহামচোপাধ্যার ভ্ানৈকুঠ নাথ তর্কড়ষণ। 

বিক্রমপুর বজবোৌগিনী নিবাসা মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত 

পণ্ডিত শশিভৃষণ স্মৃতি রত্ত্ব মহাশয়ের অভিমত। | 
বডুফেগিনী, ২৫ মাঘ । 

কল্যাণবরেষু, | 
আপনার পত্রসঙ্গ প্রেরিত পুস্তক পাইয়াছি! আমি নিজ্জে অনি 

বার্ধক্য হেতু পুন্তকাদি কিছু পড়িতে পারি না। অপরের স্ারা পড়াইয়! 

গুনিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় প্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ সহাশয় . 

প্রন্থতি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্যক আমিও অয়ুষোদন 
ই 



€ ৬৬.) 

করিয়া আপনাকে আপনার সংসাহস ও স্বধর্মপ্রবণতার জন্য আস্তরিক 
ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

ভগবান সমীপে আপনার সর্ধাঙ্গীন কুশল কামন! করি । ইতি-__ 

আশী:ঃ 

শ্রীশশিভৃষণ শশ্ণঃ স্থৃতিরত্রস্য | 

্রীহট মুরারীর্টাদ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি 
চক্রবন্তা বেদান্ততীর্থ এম, এ, মহাশয়ের অভিমত । 

খু 

আপনার বৈগ্থ এবং অন্তান্ত কয় খালি গ্রন্থ পড়িয়া আপনার স্বৃচিস্তিত 

প্রবন্ধের প্রতি আমার শ্রদ্ধ! জন্মিয়! পুষ্টি লাভ করিয়াছে । আপনি হিন্দু 

ধর্মে পূর্ণ বিশ্বীস করেন । মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন সরস্বতী ততটা 
করেন কি না জানিনা । আপনার সিদ্ধান্তগুলি মহামহোপাধ্যায়ের 

সিন্ধান্তগুলি অপেক্ষা! বেশি শান্ত্রাহমোদিত, একথা অন্ধেও বুঝিবে। 

বস্তত বিদ্বান বোধক বৈগ্ভ কথাটাকে বৈদ্য অর্থাৎ বৈদ্য জাতি বাচক 

রূপে নির্দেশ করিয়! বিপক্ষ হান্তাম্পদ হইয়াছেন-_-এট| বিচারের বিষয় 

-_-এটা তামাসার বিষয়। তবে একথাও ঠিক যে বৈগ্ক কথাটা যে, 

ইংরেজি ডাক্তার কথাটার মতন ঠিক ছুই অথ বোধক এবং তক্জঙ্গ 
আপনার জাতির পাগ্ডিত্যের দাবী অগ্রান্থ নহে, তাহা! ঠিক! 

০ ঝা রগ ঞ 

আপনি প্রচলিত মতের পোষক, কাজেই আঁমি আপনার মতের 

সমর্থন করি। 

শ্রবনমালি দেব শর্খা। 



( ৬৭ ) 

'শীহাষ্টী কটন কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত 

শীযুগ্ত লক্ষমীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদ-বেদাস্ত শাস্ত্রী 

মহোদয়ের অভিমত। 

শ্রহরি: শরণম্। 

অশেষ সম্মান ভাজনেষু, 

আপনার “টৈদাঃ নামক পুস্তকখানি আমি মনোযোগের স্থিত 

আগ্ঘোপাস্ত পাঠ করিয়াছি । আমার বিশ্বাস এই যে, আপনি এ পুস্তক 

প্রণয়ন করিয়া ধর্্মশান্থ্ের প্রতি আপনার অচল! শ্রদ্ধা ও আপনার 

স্বজাতীয়গণের প্রতি ধার্থ প্রীতির নিদর্শন প্রদশন করিয়াছেন। 

আপনার মুক্তি-তক |যনি ধীরভাবে আলোচনা করিবেন তিনিই আপনার 
মন্থবোর সঠিত একমত হইবেন বলিয়া! মনে করি। | 

পশ্চিমবঙ্গের বৈস্তগণকে আমি কোনওদিন পৈতাশ্ন্য অবস্থায় দেখি 

নাই; অবশ্ব সকলে ঘে উপবীতাকার স্বন্ধদেশে গারধারণ করিতেন 

তাহা নহে, কিন্তু সকলেরই “শত দেখিয়াছি | তীঙ্ারা! সকলেই বেশ 

সদাচারনিষ্ঠ ও ধশ্পরায়ণ, এইজপই দেখিয়াছি । তাহারা ১৫ দিনে 

অশৌচান্থ করিতেন-__এইরূপই জানিতাম। অবশ্য, এক্ষণে তাহাদের 

আচারের কোনও বাতিক্রম হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। 

আমি আশ! করি, স্বধর্্পরারণ মাচারনিষ্ঠ বৈদাসস্তানগণ আপনার 

“বৈদ্য গ্রন্থ পাঠে প্রভূত জানলাভ করিতে পারিবেন এবং স্ব স্ব কর্তয্যের 

প্রতি দৃঢনিষ্ঠ হইতে পারিবেন! ইতি ৪ঠা| মাঘ ১৩০৩। 

আপনার মঙ্গলাকাঙ্ছী 

প্রলক্্মী নারায়ণ পর্দা, গৌহাটা, আসাম | 
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. শ্রীহ্গা জয়তি। িয 

অথরষ্ঠাপর নামধেয় বৈদ্যজাতীয়ানাং বৈশ্ঠধর্ষ্িতয়া 

পঞ্চদশীহাশৌচ ভাজামেকাদশাহেহমু্ঠিত 
প্রেতীভূত পিত্রাদি শ্রাদ্ধমসিদ্ধং, তদসিছ্ধেী 
তাদৃশান্প্রেতানাং প্রেতত্ববিমুক্তিরপি ন স্তাং, 

এতাদৃশ বথেষ্টচারিনামত্বষ্ঠানাং পাঁতিতোন 

তদ্যাঁজিনস্তদগেহ ভোজিনোহপি প্রত্যবায় ভাগিনে। 

ভবেঘুরিতি শ্রীহউদেম্ীকস্সলিনুস্বাম্পলামর্শহ। 

'মঘষ্ঠ নামধারী পঞ্চদশদিন অশৌচপাঁলনকারী বৈদ্যগণের বৈশ্ঠধশ্মহেতু 

একাদশদিনে অনুষ্ঠিত প্রেত পিত্রাদির শান্ধ অসিদ্ধ, এবং শ্রাদ্ধ অসিছ 

হেতু প্রেতপিত্রাদির প্রেতত্ব বিমুক্তি ও হইতে পারে না। এবন্িধ যথেচ্ছা- 
চারি-বৈদ্যগণের পাতিত্য হওয়ায় তাহাদের যাঁজনকাণী ও তাহাদের 

গঙ্গে ভোজনকা' রী ব্যক্তিগণও প্রত্যবায়ী হইবেন। 

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধন্মভূষণ মহাশয়ের প্রণীত 

“বৈদ্য” নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বু আলোচিত হইয়াছে । আমরা 

আশা করি সমগ্র বৈদ্যকুলের স্বধন্মরক্ষার্থ ধশ্শভৃষণ মহাশয়ের সুচিন্তা 

প্রস্থত উক্ত গ্র্খানি বৈদ্যমহোদরগণের পূর্বপুরুষাচরিত স্বধশ্মরক্ষার 
বিশেষ সহায় হইবে । এ পুস্তকের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত আমাদের সম্পূর্ণ 

ক্কান্ুমোদিত | 

১। কাব্যতীর্থ স্বৃতিবাচম্পাত্যুপ- ২। শ্রুতারানন্দ শর্শ কাব্যতীর্থ 

নাম্রীগ্রযেশচন্ত্র শশ্ব' কাব্য বিদ্যাবিনোদ বেদাস্তবাগীশা- 

সাংখ্যবিনোদানাং। নাং সম্মতিরত্রান্তে 
৩। স্থৃতিতীর্থ স্থৃতিবাচস্পত্যুপনাম ৪। বিদ্যাবাচম্পত্পাধিক প্শশি- 

্ীসত্যেন্কুমার শর্ণাম্। ভূষণ শর্শপাং। 
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৷ সাংখ্যশ্বতিরত্বোপনাষ ৬] প্রতারক চ্ছ কৃতিরদ্ধ কাবা 

শ্ররোহিণী চন্দ্র শর্ণাম্। সরস্বতীনাম্। 

| শ্রীরামকমল শঙ্খ শাস্িণাম্। ৮7 শ্রীরমেশচন্ছ শর্খ শ্বতিতীর্থাণাং। 
৯। শ্রীঅখিল চন্দ্র শশ্ম তকতীর্থাণাম। ১০। শ্রীঈশ্বর চন্দ শশ 

(শ্রীহট্র সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল)! তরকতীথানাম। 

১১। শ্রীগৌর গোবিন্দ স্বৃতিতীর্থাণাম্। ১৯ । শ্রীপৃণচন্্ শশ্ম শান্িণাম্। 

১৩। শ্রীরজধন শরম কাবাতীথীণাম্! ১৯ শ্রাশিবধন শশ্ম বিদ্যার্ণবাণাম্॥ 

শ্রীরাম; শরণম্। +. 

রায় বাহাছুর এনুক কালীচরণ সেন ধশ্মতীষণ মহোদয় গ্রণাত “বৈদা?: 

নামক পুস্তিকাথানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম | থে 

অভিজাত (বনিয়াদী ) বংশে সেন মহাশয়ের জন্ম, এ গ্রন্থ সেই বংশের 

তা বিদ্যাবন্থা লৌকোপচিকীর্ধা প্রতি গুপে স্বতঃ অভাচিত তাহার 

জাতির গৌরব কোনও রূপে ম্লান করে নাই, পক্ষান্তরে উচ্ছলই 

করিয়াছে। শুধু লোক-পরম্পরাগত বাবহারকে দেন মহ্থাপয় ভিত্তি 

করেন নাই, ভাহার গ্রন্থে ঘে যুক্রপ্রমাণের সমাবেশ আছে 

তাহা তীহার প্রবীণ! ও শান্ান্রসপ্ধিংসার পরিচয় দিতেছে | 

বাঙ্গালার বৈদ্যগণ আপনাদের ব্রাহ্মণ প্রতিপাদনার্থ যে সকল প্রমাণের 

উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই কুশকাশকম তুচ্ছ ও সকল 

গলিই শান্্থববচনের এবং শিষ্ট প্রয়োগের কদর্থপ্রশ্থত ইহা সেন মহাশয়ের 

গ্রন্থ হইতেও ভৃয়োভুয়; প্রতিপাদিত হইয়াছে! সেন মহাশয় তীহার 

ভূমিকায় ষণার্থ ই বলিয়াছেন আমরা ব্রাঞ্ষণ হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই 

বর্তমান সময়ে কুশিক্ষার বিষময় ফলের এক আশ্চর্য নিদর্শনরূপে আমর! 

শদেখিতে পাই, তাহারাই ব্রাহ্মণ উপাধি গ্রহপের জন ব্যগ্র ধাহাদের 

প্রকৃতি তরাঙ্গণন্বের বিরোধিনী, এবং ধাহার। বাঙ্গণ শিক্ষা্ীক্ষার হাহা 



॥ ৭* ) 

কিছু উদার উন্নত ও গৌরবময় তাঁহা সমূলে ধুলিসাঁৎ করিবার জন্য বন্ধ 
পরিকর | 

ধন্মভিষণ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি আমাদের অঞ্চলে যে 

কয়ঘর বৈদ্য সন্তানকে দেখি ও জানি তাহার শান্ত্রোন্ত পঞ্চদশাহ 

অশৌচই পালন করিয়া থাকেন। 

ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি সেন মহাশয়ের যত 

পরিপক্কবুদ্ধি সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন শাস্বসিদ্ধান্তে ভক্কিমান্ সদাচার- 

নিষ্ঠ বৈদ্য সন্তানের দ্বারা! বৈদজাতির আত্মগৌরব অব্যাহত থাকুক ও 

দেশবাসী মোহান্ধ দুরভিসদ্ধি পরাণ * * * * দুণীতিযুক্চ মোহজালে পতিত 

হইয়া পূর্বপুরধদিগকে আকল্পনরকজালে ন1 ফেলেন । এ বিষয়ে ধশ্মভৃষণ 
মহাশয়ের প্রণীত পুস্তকখানি পাঠ করিলে কাহারও কোনওরূপ সংশয়ের 

অবকাশ থাকিবে না। আমর] শাস্্ীন্ুসারে বলিতে পারি বৈদ্যগণ 

কখনই ব্রাহ্মণ নহে, অন্বষ্ঠ মীত্র। ধাহারা তাহা না মানিয়া একদশাহে 

শ্রাদ্ধ করিবেন ও ব্রাহ্মণ বলিতে সাহসী হইবেন তাহার! ধর্ম হইবেন, 

এবং পূর্বপুরুষদিগকে আকল্পনরকবাস করাইবেন | 
ইত্যলমধিকে ন-- 

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৩ । 

শ্রীমন্মথনাথ তর্কতীথ, ভাটপাড়1 

কলিকাত!, দিমলা দর্শন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক স্থপণ্ডিত 

যুক্ত রামচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্ঘ শান্ত্রীর অভিমত । 

শস্রীতুর্গী শরণং | 

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্খ্ভৃষণ মহাশয় প্রণীত “বৈদ্য” 
নামক পুস্তকখানা পাঠ করিলাম! উহ্থাতে কালীবাবুর ধর্মনিষ্ঠা এব 
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পান্ুজ্ধানের পরিচয় বিশেষরূপ পাওয়া যায় ]. এই ধন্মবিপ্নবের যুর্গে 

কালীবাবুর পুস্তক খানা যে সমাজের ক উপকার সাধন করিবে তাহা 

বলা যায় না। 

কোন কোন বৈদ্য সম্তান কতিপয়......শাস্কানভিজ্ঞ লোকের মন্ত্রণায় 

নিজেদের পিতৃপুরুষাচরিত অশৌচাদি ত্যাগ করিয়া ব্রাঙ্গণোচিত আচার 

ও অশৌচাদি প্রতিপালন করিতেছেন। এখন কালীবাঝুর এই *ষৈর্য” 

পুস্তকথানা পাঠ করিয়া যদি সেই সকল বৈস্সস্তান নিজেদের ভ্রম 

বুঝিতে পারেন তাহ? হইলে তাহাদের ধশ্মরক্ষিত ছইবে, সমাজেরও গ্রতৃত 

কল্যান সাধিত হইবে। কালীবাবু উক্ত পুস্তকে যে সকল গ্রম্মণ ও 

মুক্তি তর্কের অবতারণ! করিয়াছেন তাহাতে কোন নম প্রমাদ আমি 

দেখিতে পাই নাই। 

'আাশীর্বাদ করি কালীবাবু দীর্ঘজীবী হয়া দেশের এবং সমাজের 

মঙ্গল বিধান করুন । ইতি ৯১১৩৩ 

সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ শাস্ীত্যুপাধিক গ্ররামচন্ত্র দেবশশাণঃ | 

শডুর্গী | 
শিলচর চতুষ্পাঠীতঃ 

সৌরমাধন্ত ত্রয়োদশদিনে ... 

পবীযূত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ধন্মভুষণ প্রণীত বৈদানামধেয়ং 

্রন্ধযহং পঠিতবান। শান্মরধ্যাদাং সংরক্ষা ইদানীন্তনবৈদাজাতীনাং 

মৌলিক পরিচয় ্র্ানমপিচশাযরানুসারিমগুকিরিতোতদ্রমেবাত গ্রন্থন্য 

(বিশেষত্ব. ্রসথংস্িস্ত পনীতবৈদাজাতেরশৌচারদি পালন প্রমাপং 



€( ৭২ ) 

গ্রন্থকৃত। সদ্যুক্ত্যাসন্িবিষ্টমতঃ প্রীমাপ্যরূপেণীয়ং সমাজস্ত ভাবি কল্যাণ- 

মুত্তরোত্তরং সংসাধয়িষ্যতীত্যহমাশংসে | 

৬মধুহদনৌজয়তি_ 

শ্রীহুরয্যকুমার তর্কসরস্বতী | 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ববতী চরণ তর্কতীর্থ 

মহোদয়ের অভি | 

শ্রীহরঃ শরণম্। ৭২]২ নং বাগবাজার ই্রাট 

কলিকাতা । 

১৮ই ফাল্গুন ১৩৩৩ সাল । 

শুভাশীর্ভাজনেষু 

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর মহোদয়, আপনার অসীম পাণ্ডিত্যপূর্ণ *বৈষ্থ” 

পুস্তক পড়িয় বিশেষ গ্রীত হইলাম। এই বহিতে “বৈদ্য প্রবোধিনীরগ 

অসার বিতগ্ডাগুলি সম্পূর্ণদ্ূপে অতি সরল ভাবে থণ্ডিত হইয়াছে ইহা 

সকলেই স্বীকার করিবে । * * * * এই বৈদ্য পুস্তকে আপনার 
নান! শীস্ত্রদর্শিতা ও অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইলাম। অতএব 
আপনাকে শত শত ধন্ঠবাদ। আপনার দীর্থজীমিতার কামন| 
৬ভগবানের নিকট করিতেছি । ইত্যলং বিস্তরেণ | 

্ 5. নিঃ শুপার্কতী চরণ শর্মণঃ। 

পুনশ্চ আপনার এই বৈগ্ঞ পুস্তকে আপনার ধশ্মভৃষণ উপাঁধির 

অন্ব্ততাজ্তাপন করিতেছে। বৈস্তরাজগণের আমল হইতে রৈস্কগণই 
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ভাটপাড়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত ভ্রীপঞ্চানন 

তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের অভিমত । 

শ্রীরাম: | ১৬ই ফান্ধন। 

শুভাশংসনপুর্্বক সমাবেদন 

কল্যাণীয় কালীচরণ বাবু ! 

আপনার প্রেরিত “নৈস্ঠ” গ্রন্থ দধাননয়ে পাইয়াছি। কিন 

শারীরিক অন্গস্থতা বশত; প্রাপি স্বীকার ও সমালোচনা পাঠাইতে 

বিলম্ব হইল বলিয়! ক্রটা গ্রহণ করিবেন না! পর্বডষণ ম্তাশয়! 

আপনার রচিত বৈগ্ঠ পুষ্ক খানি "তি উত্তম হইয়াছে । ধর্ধগ্রন্থের মত 

উহা! পাঠ সকলেরই কর্তবা। উপত্রস্দ্বারা হিন্দু সমাজের বিশেষ 

উপকার হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈগ্চদের জাতি নির্ণয়ে 

ধারা সন্দিগ্ধ, ভাহাদের সন্দেহে দূরীকরণ নৈগৃপরন্্বারা গুসাধিত . 

হইবেই | বৈস্কদিগের জাতিনির্ণম সম্বন্ধে আপনি যে সকল সন্যুক্তি 

দেখাইয়াছেন ও তদনুকুলে যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, 

তাহা অতি সমীচীন হইয়াছে ইহাই আমার বিশ্বাস। ধর্মতন্বে সানির, 

প্রকট পাণ্ডিতয দেখিয়া আমি অতি মুগ্ধ হইয়াছি। ভগবানের নিকট: 

আপনার. দীর্ঘগীবন ও শান্ত্রালোচনা দ্বার কালাতিপাত কামনা 

করি] 
দ্য 

জ্রীগঞ্চানন তর্কতীথ। 
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উত্রীদুর্গা শরণং | ভাটপাড়া। 

১৯ ফান্তুন ১৩৩৩ । 
রায় বাহান্ধর 1! 

শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্শৃভিষণ মহোদয় সমীপেষু_ 
মহাশয় 

আপনার 'বৈস্ গ্রন্থ পাঠে সমধিক গ্লীত হইলাম। কারণ ইহাতে 

চিরপ্রচলিত শাস্ীয় সদ্বাখ্যাই প্রচারিত হইয়াছে | বৈছ্যজাতি 

অন্বষ্ঠব্ণ তবে যাহারা! উপনয়নাধিকারী তাহারাই পঞ্চদশাহ অশোচ 

গ্রণ করিয়া ষোড়শ দিনে পিতৃপুরুষগণের শ্রাঙ্ধাদি সম্পাদনে অধিকারী 

ইহাই ধর্শান্মে কথিত আছ্ে_আপনার বৈগ্াগ্রন্থে ইহাই নুম্পষ্ট 
উষ্লিধিত না থাকিলেও শাস্ত্রমত রক্ষাই যে আপনার অবিচলিত উদ্দেহ্য 
তাহা বুঝিয়াছি। আপনার নৈদ্যগ্রস্থের অখগ্ুনীর শাস্থীয় প্রমাণ ও 

যুক্তিত্বারা * * * * * * স্বধশ্মনিষ্ঠ বৈস্তগণের সর্বাতৌ- 
ভাবে ধশ্বরক্ষা) করিয়া বৈদ্ভসমাজের তথা সমগ্র বর্ণাশ্রমধর্শবিশ্বাসী 

হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেছের 

অবসর নাই। আমর! সর্বাস্তঃকরণে ইহীর বহুল প্রচার কামনা করি 

এবং ষিনি ইহার রচয়িত| তাহার ও ৬ভগবৎ সমীপে দীর্ঘজীবন কামন। 

করি। ইত্যলমতিবিস্তরেণ-_ 
শ্রবীরেশ্বর শ্বৃতিতীর্ঘ দেবশর্মণঃ। 

ভনারায়ণচন্্র শ্বতিতীথ দেবশর্্বণঃ | 

ওক্রীহ্গাশরণং । 

কালচক্রের কুটাল 'আআবঙ্তনের ফলে কুষ্টাচারী কতিপয় ব্যকির 
ঘদয়ে অবৈধ উন্নতির আকাঙ্রা! আবিভূঁত হইয়া যেন, সমাজে উচ্চ ঘ- 

, লতা ঘটাইতেছে তক্জপ ইঙ্গানীং কতিপয় : ও আও ১৪. বৈষ্টসন্তান 



| 
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১৯ :৩.:*. শান্তর তাৎপধ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমথ হইয়া পুরুষ 

পরম্পরাগত শৌচাচারাদির পদদলন পূর্ধাক অবৈধ ভাবে দশীহা- 

শৌচাদি গ্রহণ করত; সমীজে মহান অনর্থ ঘটাটতেছেন | এই সময়ে 

বৈগ্ভক সম্ভান ধাশ্মিক রায় বাহার শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় 

“বৈদ্য” নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়! সমাজের 'অশেম কল্যণ সাধন 

করিয়াছেন। * * * * এ পুস্তক পাঠ করিয়া সেন মহাশয়ের, 

শাস্তে গ্রগাঢ ব্যুৎপত্তির এবং সিদ্ধান্ত কুশলদ্বের প্রকুষ্ট পরিচয় পাইয়া 

পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি । উহাতে উনি শান্স যুক্তি তক দ্বারা, 

উছ1 প্রমাণিত করিয়াছেন যে বৈদ্যগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণে বা 

শর্্াদি উপাধি ব্যবহারে বাঁ ব্রান্মাণোচিতানুষ্ঠানাদিতে সম্পূর্ণ অনধিকারী 

ও ব্রাঙ্মণাপেক্ষা নিকৃষ্ট! বন্ততঃ বৈদযগণের একাদশাহে াদ্ধাদি “অস্ুষ্টিত 

হইলে বা শর্ষান্ত বাকা প্রযুক্ত হইলে তাহা কদাপি মৃতের গ্রেতত্ব 

পরিহারক হইবেনা। পরস্ধ অব্যাহত চির (প্রেতত্বের প্রযোজক হইবে, 

তাদুশ অবৈধ শ্রান্ধকর্তীও চিরকাল অণ্ুচিই থাকিবেন এবং তদনুষ্টেম, 

যাবতীয় কর্ম পণ্ড হইবে। যদি কোন ভ্রান্ত বৈদ্য উক্তুরূপে শ্রাদ্ধাদি 

করিয়া থাকেন তবে পতিত শ্রাদ্ধ বিধানানুসারে এঁ শ্রাদ্ধ পুন: করণীয় 

অভএব বৈদ্য সস্তানগণের স্ব স্থ পূর্ব পুরুষাচরিত অশৌচাদিই 

গ্রহণীয় অন্তথা গ্রহণ অবৈধ-_ধর্শ শাস্ছের ইহাই আদেশ 
দ্ষেনান্ত পিতরো যাঁতাঃ। যেন যাতা: পিতামহ; | 

তেন ফায়াৎ সতাং মার্গং তেন গন্ঞন দৃষ্যুতি ৭” 

এট বচনের টাকাকৃছুক্ত বাধাই সমীচীন « ঘুকিযুক, অন্ঠবিধ 

অপন্যাখ্যা সর্বথ। হেয় | শাস্ত্রাথ নির্ণয়ে অসামগা নিবন্ধন মদৃচ্ছাকমে 

বাকা প্রয়োগ স্বেচ্ছাচীরিছ্ের লক্ষণ | ইতি । ১০০৩ বঙ্গাব্দ ১৫ মাঘ, 

শ্রজীবনরুষ) শর্দন্র্কতার্ণ 

অধ্যাপক সারস্বৃত চতুপ্পাঠী, ঢাকা ),২ 
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ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃণ স্মৃতিতীর্থ 

মহাশয়ের অভিমত-_ 

্ীশ্ীদুর্গা শরণম্। 
পরমশ্ুভাশীর্ববাদ পূর্বক সাদর সমাবেদনমেতত__ 

মহাশয়! মর 

আপনার বৈদ্ধগ্রস্থ পাঠে বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলাম। 

এই গ্রন্থে পনি বৈগ্দিগের উতৎপত্তিআখ্যা, সংস্কার ও আচারাদি সম্বন্ধে 

যেবিস্বৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে অশেষ পাগ্ডিত্য বহুদর্শিতা 

ও গবেষণার পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। ইহাতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শা্গ 

ও যুক্তিদ্বারা বা প্রাচীন বুধবাকা দ্বারা সমর্থন কর! হইয়াছে, এবং কোন 
স্থানে শাস্ত্রের অসদব্যাখাযা বা নিজ মত রক্ষার জন্য অবথ! উপায় অবলম্বন 

করা হয় নাই। এজন্ত এই গ্রন্থখানি সত্যজিজ্ঞান্থর নিকট বিশেষ 

আদরের বস্তু হইবে | কিছুদিন হইতে বৈদ্বসমাজে পূর্বাচার বজ্জনরূপ 
এক বিপত্তির উৎপত্তি হইয়াছে, অনেক আধুনিক শক্তিশালী নিভীক 

কৃতবিগ্য অহিংসশীস্ত্রকে মুচড়ীইয়া এই মতের সমর্থন করিতেছেন । 

আশ! করি এই আসম্ন বিপদে অনেক ধর্মভীরু বৈস্কসস্তান আপনার 

এই সত্যান্থসারে গ্রন্থ পাঠে আপন কর্তব্য বুঝিয়া লইবেন। কেবল 

বৈগ্থজাতির নহে, অনেকেরই আজ এই বিপত্তি ঘটিয়াছে, সকলেই আজ 
আপন তুজে আপন পঞ্জর ভাঙ্গিতে উদ্ত। সমাজের এই দুর্দিনে 
সত্য প্রচারের জন্ত আপনি যে অধ্যবসায় আয়াস ও অর্থবায় শ্বীকার 
করিতেছেন ইহাতে আপনি *ভগবনু্রহ ও সকল ধর্দনিষ্ট ব্রাহ্মণের 

আশীর্বাদ লাভ করিবেন। ইতি : 
. আঃ রি কী রণ 
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ভাটপাড়ার পি যুক্ত অমরনাথ শ্মৃতিরত্ব 

মহাশয়ের অভিমত । 

৬প্রীদুর্গা শরণং 

ভট্টপল্লী শ্বণময়ীচতুম্পাঠী। 

২৬শে ফান্ধন, ১৩৩৩ সাল। 

পরমগুভানীর্কাদকার শ্রীঅমমরনাণ শ্বতিরদ্ব দেবশশ্মণ:-_ 

সমাবেদনমিদং | আযুক্মন! গতকলা ডাকযোগে শ্রীযুক্ত বিজয়- 
রুষ্ণ স্ৃতিতীর্থ নামে আমার চতুষ্পাঠীর ঠিকানার ১ খানা বৈশ্াত্রন্থ 

আালিরাছে। টা 

খ্র্রস্ 'আমূল পাঠ করিয়া পরম পরিতে|ষ লা করিলাম। পযন্ত 

এই গ্রন্থ প্রচারে স্বসমাজের এবং 'অন্তান্ত সমাজের যে কদর উপকার 

হষ্টয়াছে তাঁা শ্রীত্রীঞজগদীশ্বরই জানেন। এষ্ট ধর্শববিশ্লব ও ব্রষ্টাচার 

হইতে সমাজ রক্ষা কলে যে বছুলায়াস ও পাগ্িত্োর পরিচয় দেওয়। 

হইয়াছে তাহ। চিরদিন এই গ্রন্থে জাগরুক থাকিবে | এই গ্রন্থে স্বকীয় 

্াতিধর্ এবং পূর্বগুরুষীয় আচার. পদ্ধতি সকল, যাহা যাহা শাস্থীয় 

প্রমাণ ও বহ্প্রাচীন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সন্পিবেশিত করিয়াছেন, সে. 

সমস্তই বথাশান্্রীয় ভ্ঞানে আমি সর্বাত্তকরণে অনুমোদন করিলাম। এই 
সমাজবিপত্তির দিনে এ ্ লঞপরমদেবতা অবস্থাই আপনার স্তায় ধার্টিক 

পণ্ডিতের অভ্যুখান এবং দীর্ঘজীবন দান করিয়া সাধুব্যকির পরিত্রাণ 

বং পাষণ্ড দমনন্ারা, সমাজ ও জাতিধর্্ম পরিরক্ষ| করিবেন | 

আমার শরীর নিতান্ত অপট্ থাকান্ধ অধিক ্ার লিখিতে পারলাম 
না। 
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পূর্বববঙ্গ সারম্বত সমাজের সম্পাদক বিক্রমপুর 

রাজনিয়৷ নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসনোহন 
বিদ্যারত্ব মহাশয়ের অভিমত। 

রীস্রীদুর্গ৷ শরণং । 
স্বধন্পরারণ 

শ্রীযুক্ত রায়বাহাঁছর কাঁলীচরণ সেন ধর্মভূষণ 

মহাশয় সমীপেষু: 

অহাশয় । 

আপনার প্রণীত “বৈদ্য” নামক পুস্তিকা পাঠে এবং সংস্কত শাহ 

আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি দর্শনে সাঁতিশয় গ্রীতিলাভ করিলাম | থে 

সকল বৈদ্যসন্তানগণ অজ্ঞানতা। নিবন্ধন শান্ধ লঙ্ঘন পূর্ববক স্বেচ্ছাচারিতাঁর 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্মত্রষ্ট ও আচারত্রষ্ট হইতেছেন তাহাদের জ্ঞানচঞ্চ 

আপনার পুস্তিকা পাঠে অবশ্তই উন্মীলিত হইবে। আপনি ধর্শবুদধি 

প্রণোদিত হইয়া ষে পুস্তকথানি লিখিয়াছেন তাহা ছারা সমাজের অশেষ 

কল্যাণ সাধিত হইবে। আপনি যে সমুদয় শান্্ীর প্রমাণাদির 

অবতারণ! করিয়াছেন তাহাতে বৈস্বজাতি বে ব্রাহ্মণ নহে তাহা স্পট 
প্রতীত হইতেছে । আমাদের মতেও বৈগ্জাতি ব্রাঙ্গপণ নহে “অন্বষ্ঠ” 

তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈগ্ঘসন্তানগণের দশাহাশৌচ শাস্ত্রসপ্তত নহে, 

তাহাদের পঞ্চদশীহাশৌচ অথব1 পৃর্বপুরুষাচরিত অশোৌচই প্রতিপালা। 

তাহার অন্তথা করিলে ধর্মতষ্ট হইবেন। যদি কেহ একাদশাহে শ্রান্ধের 

অনুষ্ঠান করিস্বা থাকেন তবে সেই শ্রাদ্ধ পুনরায় রুষ্জেকাদশীতে অব্য 

কর্তব্য হইবে, অন্তথা তাহাদের পিতৃগণ চিরদিন প্রতলোকে বাম 
করিবেন | বৈস্তগণ, ব্রাহ্মণ কি অবষ্ বলিয়া! যাহ্থীদের মনে সংশঘ 

উপস্থিত হইবে তাহারা দবন্ছে সেন মাপের প্রসীত “বৈস্থ” নামক 



এমা 
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পৃন্তকখানা পাঠ করিবেন তবেই সেই সংশয়ের অপনোরমী হইবে। 
ট্ত্যলমধিকেন । ১৩৩৩ সন ২৬শে ফাল্গুন । 

| শ্রীরাসমোহন বিষ্থারত 
সম্পাদক 

পূর্ববঙ্গ সারস্বত মমাজ, বিক্রমপুর, 
_ রাজদিয়া। 

সর্বববিদ্যাবংশীয় যশোহর জিলার বেন্দানিবাসী 
শ্রীযুক্ত হরবিলাস স্মৃতিরত্ব ব্যাকরণতীর্থ ঠাকুরমহাশয়ের 

অভিমত। 
শরশ্রীছর্গ! শরণং। 

বেন্দা 
১৩৩৩।২৩শে ফাষ্গুন। 

সত উহরবিলাস দেবশর্শণঃ-- 
আপনার প্রেরিত *বৈস্” নামক গ্রন্থথানি পাঠ করিয়া যারপরনাই 

স্বখী হইলাম । আমার মতে বৈগ্থজাতি ত্রাঙ্গণ নহে অবষ্ঠ অর্থাৎ 

বৈহ্তধর্মি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই সুতরাং তাহারা পঞ্চদশাহশোচ 
পালন করিয়। োড়শাহে শ্রান্ধাদি করিবেন, ইহার অন্থা করিলে ধর্ম 

হইযেন এবং তাহাদের পিতৃগণের প্রেতত্ব পরিহার হইবে না। যাহারা 
কতিপর উদ্ধত বৈদোর প্রতারণার পড়ি (প্রবোধিণীতে শান্ের কদর্থ 

দেখিয়া) আত্মহারা! হইয়। পূর্বপুরুষের ধর্ধ্মা ত্যাগকরত: দশার্থশৌচ 
পালন করিয়া নামান্তে শর্খ্মাপদ  বসাইগ্রা একাদিশাহে  শ্রান্ধাদি 
করিতেছেন, আশাকরি আপনার কৃত “বৈদ্য” নামক গ্রন্থখানি পাঠ 

করিলে তাহাদের ভ্রম দূর হইবে এবং রুঞ্ণেকাদিশীতে অথবা মাবন্তাতে 

পুনরায় পিতৃগণের শ্রান্ধাদি করিয়! প্রেতলোক হইতে তাহাদের উদ্ধার 
করিবেন। প্রস্থথানি ধছগ্রচার আবশ্যক ভাহ! হইলে উদ্ধত বৈগ্যগগের 

জানপ্রদীশ জনিয়া উঠিবে 1. ২বিস্তরেপালমিতি। 





বাগ্ী-প্রবর অশেষ শাস্ত্রদশশু ভক্ত জীযুক্ত কুলদা .. 

প্রসাদ মল্লিক বি-এ ভাঁগবতরত্ মহাশয়ের 
অভিমত--- 

ও বৈচ্ঠ- [ রা বাহাছুর শ্রীকাঁলীগয়ণ সেন ধন্ুতূষণ বি। এল, 

প্রধীত)। পল ক্রাউন ১৬ .পঞ্জি আকারের ৮০ পষ্ঠা গ্রন্থ | মূল্য 

চারি আনা । প্রাপ্রিস্থান- গোহাটী |] 

4. ধিদ্ুলমাহজর জাতিতেদ প্রথা বাকান। তুলিয়া দিতে চাহিযাছিলের, 

এধনও চাহেন, বা হাহারা পাতিভেদ প্রথ। মানেন নাঃ গহার। 

একরূপ ভাললোক, কারণ ঠাহার। স্পবদা। ক্ঠাহানা শার মানেন, 

ন( এবং প্রকাশ্তভারে সে কথ! বলিধার লাহস রাখেন । হচারা 

পাশ্ণাতা শিক্ষার প্রথম যুগের লোক । নরমান সময়ে একদল লোকের 

উদ্ভব হইয়াছে, বাহারা) হয় নিজের মনের কথা নিজেই আ্বানেন 

ল!) অথব। যদি জানেন, তাছ। ভইলে সে কথা "পু করিয়। খুলিয়। 
বলান সাহস ঠাছাদের নাই?) ভাহার। কাপট)কেই জাবণের বাব্নায় 

করিয়াছেন | : 

€বদা জ'তীর কতকগুলি ভদ্র'লাক বলিতেছেন- বৈদেরা আাঙ্গণ | 

তাহারা আরও বন) সমাগে নাহার ব্রাঙ্গণ বলি! পরিচিত। 

তাহারা ব্ান্ধণ নহেল) বৈদ্যেরাই ত্রাঙ্ছণ! গানের জোরে ৰা কোন 

বধের সবার বদি তাহার এই কাজটি করিতে পারতেন, আপকি 

ঞ্ 
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থাকিত না। তীহারা পুরাগন সংস্বভ পুথির বা শাস্্বাক্যের অন্ঠায। 

দরোন্ত, অস্বাভাবিক এবং অনেকস্থলে হস্যোদ্বীপক অর্থ করিয়! সেই 

কদর্থের সাহায্যে এই আন্দোঙগন চালাইয়া বৈত্য সমাজের নেতা হইতে 

চাছেন। জাতীর চরিত্রের এই অধঠঃগতন শোচনীর এ ভয়াবহ । 

ইংরাজের আইনের ফাদে পড়িবার ভয় ন। থাকলে, আমর! করিতে 

গারি না॥ এমন অপকন্ম নাই- ইহাই প্রমাণিত হইতেছে | 

বৈঠ্য-সমান্দে কি শান্ত্রদ্র ও সত্ানিষ্ঠ এমন কেহ নাই, যিনি 

এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দীভাইতে পারেন? উত্তর-অন্ততঃপক্ষে একজন 

আছেন । তিনিই এই আলোচা গ্রছ্থর লেখক । রায় বাহাহর 

কালীচরণ মন মহাশয় একজন হুপরিচিত বাক্ি--ম্বধশ্মুনিষ্ঠ ও 

শ্ববন্বরক্ষক | সনাতন ধর্ধের রঙ্গার জন্য তিনি বাহ করিক্াছেন ও. 

করিতেছেন। খুব কম লোকেই তাহা করেন, তা করিতে পাবেন । 

ধন্য তাহার শাঘনিশ্বাস, ধনা ঠাহার সাহল! চেন শিজে টবগ্। 

রাঁজ। রাঁজবল্লভের বংশঙর । “হিন্দুর উপাসন!-তই”* ছিখবরের স্বরূপ”, 
প্টশ্বরের উপালনা"্। *বিধব। বিবাহ* গ্রভৃততি অনেক সারগর্ভ ও 

শাদীয় সুযুকিপৃণ সন্গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন । আলোচ্য গ্রন্থে তিনি 

বৈষ্ঠ সংস্কারবগণের তাপ হইবার থে উন্নত দেষ্টা, €সই চেষ্টার 

গ্রতিবাদ করিরাছেন।- সক্ষম ও মফল প্রতিবাদ । সংহ্কারক 

ইৎদ্যমহাশয়গণ শান্ুব।কে।র কিরূপ অস্বাভাবিক ও হাস্যোদ্দীপক অথ 

করিয়াছেন, তাহা ঠিনি খুব ভাল করিমা দেখাইয়া দিয়াছেন | 

অনেক ট্বদ্য তাহাকে ণবিভীষণ* বলিতেছেন । কিন্তু। যাছার। 

ব্ান্ববকা এবং স্দাচার স্বীকার করেন, ঠাহাদিগকে দেখিতে হইৰে-- 

আই গ্রন্থে শান্তবীকয ব্যাখ্যার ও শাস্বীয় সিদ্ধান্তস্থাপনের ষে ত্র 

গ্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা নত্বা।॥ কি না। আ্ংস্কারকগণ শাঙ্ক ও 
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বারের গেষাই লা নি, বহি অন্য উপাদে আাণ বাঁ ক 

ভিছু হইতেদ। ভাহ। হইপে এই ্রদ্থধানিকে তীহার! উপেক্ষ। করি 

পারিতেন । 
ষ্ 

আমর এই এছ সন্ধে আপাততঃ ইহাই বলিতে পারি | 
রে কালীচরণ বানু বৈগযাংআরকগণের বাব শানবাকা মূ 

যে ব্যাখা করিয়াছেন, এবং সেই ব্যাধ্যাগুবায়ী যে-সিদ্ধাস্ত করিষাছেনও? 

তাহা এই অবিসম্ধাপিত যে তাহার গ্রন্তিবাদ করার কোনই উপা 

নই । অত্ব বা্গণর-ফোলুপ বৈদ্যমহে[দযগণ শাঙবাকোর নাহাধা:: ন্ট 

প্রা ন। হহয়], অন্ত উপায়ে অতীষ্টদাধনে অএ্রগ। হউন । রি 

আমরা কালীচরণবাঁতুর সাহস ও শারনিচার প্রশংসা কারে রড 

তিনি শাঙগীন্ বাকামমু ধর যেব্যাথ্যা করিছাছেন। এবং সেই ্াখয 

অবজন্থন করিয়া! বেছামাংম! করিয়াছেন, তাহ! অবিসধাদিত | এই: 

বচনগুলিকে বাহার! শান এং প্রামাণ। বলা স্বাকার করেন: 

তাহার! কালীচরণ বাণুর পক্ষই গুহণ করিবেন। 

কালীচরণ বাবুর দিদ্ধান এইকপ £-তৈদিগণ অন্থষ্ঠ। হার; 

মগুকথিভ দিজাতি এবং থিজধর্মী, কিন্তু ভাতার মুখ বাস? নছেন |: 

ত্রাঙ্মবের নিয়েই বৈদোর স্থান: ক্ষবিয় অপেক্ষা বেদ্যের থান উচ্চ 

 বগুগণের সংস্কার হাড়বং অথাৎ বৈশ্যাগকপ | পুবপরপপরাগর্ 

. পঞ্চদশাহাশোচ পরিত্যাগ করিয়। অস্রদ্ধ অবস্থায় একাদশাহে দ্ধ, 

ক্ষরিলে ক্রিহা পণ্ড হয) প্রেত ঘোচন হয় না | পশ্চিষ প্রদেশে 

চে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসা-বাবলার অবলদ্দন করিয়া বৈদ্য দা 
এ 5০401 



[লাপি রি অভি প্র মনত-সংহিজার দশম, ॥ 

ধ্যায়ক প্রান্ত কর হইয়াছে |. ধন্যা 

সাহস! অতঃপরং কিং | অন্বঠ 



নিবেদন । 

বিজপ্রেঠ “বৈষরান্ণ-কুলতিলক আদিশূর দাক্ষিপাত্য হইতে বঙ্গদেশে 

আসিয়া বঙগদেশ জয় করেন ও বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন 

বঙ্গদেশে যজাদি অনুষ্ঠানের উপযোগী মথেষ্ট ব্রাহ্মণ ন! খাকার কান্কুগ্ধ 

হঈতে সার্ক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাহাদের পস্তান সঙ্জতিই 

কালক্রমে সংখ্যায় ছাগ্লাক হইয়াছিলেন। তঙ্গন্ত এক কারিকাতে দেখিতে 

পাওয়! যায়; রি 

“পঞ্চগোত্র ছ প্লাগ গত ইহা ছাড়া বাষুন নাই। 

যদি থাকে ছুই এক ঘর সাতশহা আর পরাশর ॥? 

এই নকল ব্রাঙ্ষণের বংশোদ্ভবগণই রাডার ও বারেন বলিয়া বঙ্গদেশে 

পরিচিত । ৈদ্যাকুলোস্তব মহারান্দ বল্পাল সেনদেন এ শঙল কান্মকু্জী 

্রাঙ্ষণদিগকে সগ্তশতী প্রতি অকশ্মত্য আতা হইতে পৃথক 

রাধিবার মানগে কৌপীন্ত প্রথা প্রচলন বরেন। আগ শ্বপ্রেধীর লোক 

(দগকে এই দকল যজন ব্রাঙ্গণ হইতে স্বহস্্র রাখিবার জন্ত একমানজ 

“বৈদ্য” অথাৎ বোদজ্ঞ, বিদ্বান ও ভিষন বণিয়। 7১০৯ বরেন। অদ্যাপি 

তাহাদের বংশধরেরা সেই বিদ্বান্ শ্রেণাপ সগ্তাপ দয়! পরিচয় দি! 

থাকেন। বারেক ব্রাঙ্ষণদিগের কদাচার দেখিয়া ২৫০ শত বাবে 

থকে বঙ্গদেশ হইতে তাড়াইগ দেন। খৈগারাঞ্গগণ পাছাদের আনী 

ও গ্রতিপালিভ যজন ব্রাক্মপদিগকে সন্ত বিশ্বাস করিতেন। বিব 

পাকার কৃত যন আণগণ পরতিধংা ও জরা করিবা না 



নবদীপের প্রতিবাদের প্রতিকার । 

শ্নবদধীনস্থ বিদ্বনম গুলী” এই নাম দিয়! কে বা কাহার “বস্থপ্রবোধনীর 

সমালোচন।' নামে একথানা হ্বাগুবিল কিছু কাল পূর্বে কাশীধামে বিলি 

করিতেছিল। কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হইল, এই বিছবন্মগুলীর মধ 

কোন্ কোন্ মছাপ্রহ্ আছেন ব! কোন্ প্রেসে ইহ! মুদ্রিত তাহ! দেখিতে 

পাওয়া গেল ন। ইহাতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুত গণনাথ সেনশশ্মা 

সরস্বতী হাশয়কে অভ্দ্রোচিত ভাষায় গালি দেওয়া বাতীত প্রবোধনীর 

লমালোচনার কিছুই দুষ্ট হইল না। এক্সপ গালি দিয়! কাশীধামের 

কতিপয় পত্ডিতমূর্থ নবন্বীপের পণ্ডিতমগুপীকে পরাজয়ের অপমান হইতে 

বাঁচাইতে প্ররাস পাইয়াছেন! এক্পূপ খেউড় গাওয়! নীচ অস্তঃকরণের 

ও হীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক। এই স্বভাব লইয়াই সংখ্যাধিক্য হেতু ইহারা 

কাশীধামে রাজত্ব করিতেছে এবং মনে করিতেছে ষে, কাশীধাম হইতেই 

সাহারা বঙ্গদেশ শাসন করিতে পারিবে ! তাহাদের শ্বতাবের গরিচয 

কাশীধামের মুত্রিত ও প্রকাশিত “ঝট,” “চাবুক” ও “জুতায়* কিছু 

প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা পাঠকগণচক তাহ! একবার পাঠ করিচে 

অঙ্গরোধ করতেছি । হাড়ি, ডোম, মুচি, মুদ্দাফরাস প্রভৃতিও একপ 

গালাগালি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ- 

নাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি কতিপয় মহান্ ব্যক্তি মধ্যে পড়িয়া এক একবার 

উহা খামাইয়া দিয়াছেন। এন্তরিন উহার স্বসমা্জের মধ্যেই কৰি 
। 



ও “চাবুক” হন্সম করিয়াছে ও প্রধষেই নিরীহ বদীর বৈভনশ্াদারে 

আক্রমণ করিডেছে। উহারা চিরকালই ছন্ডের পিছনে লাগিয়! নারে 

এবং কথার কথায় 'আমি ত্রাদ্ধ'” “আমি ব্রাহ্মণ” বলিয়। নিজেরা জাক 

করিয়া থাকে। প্রক্কভ কথা এই বে, সাধারণে উহাদের স্বক্ধপ মানতে 

পাঞিলে কামঈীধামে আর উহাদের রাসহ থাকিবে না, বুঝি বা অক্নাভাবেই: 

মারা যাইতে হইবে! অন্তভ: শবীরে ব্রাণের ছিউ। ফোটা রক খাক 

চাই5। ভরার মেয়ের পেটের সন্তান, বপন বলাংকারোঘ্পন্জা নে 

সন্তান, হাড়ি মূচি প্র্বীতর বলাতকতা স্ত্রীর সম্মান ও ধুলীন কণ্তার জারজ 

সন্তান ও রক্ষিতা নানা জাতীর়। বিধবাদের সম্থানগণের মধো বাগে 

রক্ত কতটুকু াছে তাহা সাধারণে জানতে পারিলে। ছে খাওয়া 

অধিষ্ঠান, নিমন্ত্রী ও পৌরোহিত্য খুচিরা যাইবে। যাহারা, দেবী 

এডু মিশ্র, ছুপু পঞ্চাননের ঘটককারিকা, রাসবিহারী মুখোপাধাবের 

কুলীনদর্বন্থ, পিরানীকাণ্ড প্রস্ততি পুস্তিকা দেখিয়াছেল, তাহাদিগঞ্কে 

বোধ হয় এ বিষে আব বিশেষ বলিতে হইবে না। ইছ। বাতীত অপর 

এক দ্ফ,বৈগ্ঠবংশ সন্ত রাদা আশিশুর কত "সপুশতী ্রাঙ্ণ* 

তাহাদের ইতিহাস বোধ হয় অনেকে: দ্রানেন। অনাধ] বিভীষণ “নানি 

যেন কণির ব্রাঙ্ষণ হই” এই শবধ ভগবানূ রামসম্জের নিষ্কট করিয়া 

ছিলেন। এতদিনে তাহার অর্থ বোঝ। গেল। আজকাল তথা কথিষ্ 

বাঙ্গালী গণের মধো অনেকেই এ্জপ নিকট জীব বে অনাধোরও সায় 
পাত্র। ইহার! ভ্রঙ্গ-রাল্ষস নানে অভিহিত হইবার যোগ্য বটে |. 



০ক০শল পরিচয় 

নিয়ে সংক্ষেপে কাশীর কেশেলদিগের পরিচয় দেওয়া হইঙ্স £ _. কাশীতে যনজন ব্রা্মণদিগের সংখ্যা বাঙ্গালীদের মধ্যে বোধ হয় শতকরা! ৭৫ জনের কম হইবে না। দিন দিনই ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। “অযোগ্তা “বশত: দেশে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে না পারিয়া ব্দধিকাংশই কাশীতে আসিয়া হাজির হইয়াছে । যাহার! জাগ, জুয়াচুরি ও. বদ্মায়েসি করিবার জন্য দেশে হান পায় নাই তাহারাও মা! অন্পূর্ণার দরজায় উপস্থিত। একপ ত্রাঙ্মণের রক্ষিত বিধবাদের সন্তান এবং যে সব বিধবা গর্ভবতী অবস্থায় উপপতির সহিত বাচির হইয়। কাশীতে আপিয়াছে, তাহাদের সন্তান উহাদের সংখ্যা) আরও বৃদ্ধি কর্সিতেছে। উহাদের মধ্যে বগ্তামর্কগণ আবার স্থানে স্থানে দলপতি সাজিয়া আছে। পুচ্ছধারীদের নখে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়। কিছু সংস্কৃত শিক্ষ। করিয়াছে এবং তাহাতেই মহাপপ্ডিত হইলাম ভাবিয়া অপরের পশ্চাতে লাগিয়াছে। কিন্তু সধিকাংশই সামান্ সংস্কৃত জানুক আর নাই জানুক, পৌরোহিত্তা করিবার জন, অধিঠান ও নিমন্ত্রণ পাইবার জগ্ত, বিগ্যারত্ব-শিরোমণি প্রভৃতি লেন গায়ের জোরে ধারণ করিয়াছেন। পণ্ডিতদিগের রক্ষিতা বিধবার অভাব নাই, তাহাদের সন্তানেরা ব্রাঙ্ষণ হইতেছে। কেহ কেহবা শ্রীপুর ছাড়িয়া আসিয। নীচ জাতীয়া বিধবা লইয়া বান করিতেছে। ভবে কাশীর সকলেই যে এক্ধণ তাহা নহে। পূজ|! পাইবার উপযুক্ত লোকও কাশীতে আছেন, কিন্তু সেরূপ লে!ক ছই চারি জন ব্যতীত বাহির করা ছুঃসাধয। 
ণ | ্র্ষণ পরিচয় দিয়া-কাশীতে নড়াইলে তাহার অন্নের অভাব হল্গ না। ২ 

. 

এক বহার জনের ড্ভ্ সহ সত্রে উত্তাডির জকি ০০৯০৭৯25510 



| ুসচেযা 1100000000 
( তবে সখ্াথিক্ের জন, ও হের নায়েষ মাপ 

গা 

সত্তেও ভর্তি হইতে সই রি লাগে )। অন্য বেলার সংস্থান তষষা 

সাধারণ স্পৃশ্ত ও অস্পৃশ্থ জাতির অধষ্ঠান ও ভোঙ্ন দক্ষিণা । অন্পৃর্ঠনে 

দেশে ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইতে হইলে নবশ'খের ব্রাহ্মণ পার না 

কিন্তু কাশীতে তাহার অভাব হওয়া দুরে বাকুক, এইক্ধপ নিমন্ত্রণ পাবা 

জন্য ব্রাক্ষণের। দলপতির বা কন্মকর্তার কর্দচ'সীর খোসামোদ করি 

বেড়ায় । অন্ধ! বাবা বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, মা অন্পূর্ণার দরজা! 

চাদর পাতিয়া বপে। পূর্ববঙ্গের পর্ডিতগণের আগরল।- তি 

রাজবাড়ীতে অর্থলোভে জঙষোগ করায় গৌপদাড়ী রাখিয়া চতক্গ 

সাজতে হইয়াছিল, পরে প্রায়শ্চিত্ত কিয়া রক্ষা পায়!" ত 

অকাতরে কাগীতে ছোট বড় সকল টীগ্রার বাড়তে ভেংজন ও সোনাগা 

গ্রহণ করিতে কুঠিত হয় না । কাবীনে ঘখন সক ভীর্ঘই র্যা 

তপন প্িক্ষেও আছে) ফাই সকজের অর গ্রহণ করা যায়! খা 

কলিতে গোনাদান গ্রহণ করিবার ক্তও নাকি ব্র্ছবৈধর্ত পুরাণে বাং 

আছে । রীধুনীর কাধ্য করিয়। বা ন্যান্য অদদুপায়ে কাহারও ক নাঃ 

রক্ষিতা বৈকাগ হ্লোর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । কেছ কেহ 

তামাক, টিকে, মেটে হকা। করে, বিডি, বাটার শলা, পাল, তক 

প্রভৃতির ছোট ছোট দোকান করয়। গাকেন। বাঙ্গালী টেলর এ 
দোকান উহাদের এক চেটিক্সা বজিলেএ আড়াকি' হয় না। চাল, 

গুড, চিনি, লবণ, টৈতল, পি, কল! একি দোকানও ব 

টোলার উহ্থাদের একচেটিয়া বলিতে হইবে । আঁবার খারা! কিছ 
করিয়াছে তাহারা বাজী-হোলা, এবং সধবা ও কুমারী 

ছালাফিও করি থাকে। কখন? বখ্নও ছোট ছেলেকে টা 



চাপড় পরাইয়া কুমারী বানাইয়াও থাকে । সধবা স্ত্রীপোকের| রাঁধুনী ও 
[ধবা ভোজনের ব্যৰস। করে। যাহার! দালালের মারফতে যাক 

টাছাদের কেবল খাওয়াটা ও নগন চারটা কি ছটা পরদা হয়, আর 
সন্তান্ত জিনিষ দালাল গ্রাম করেন। এই সব দধবা অবশ্ঠ কেহ কেহ 

াছিয়া লইবার চেষ্টা! করে, কারণ যাহারা দেশ হইতে দেবর-ভাস্থর 

মধখব! অন্ত কাহারও সহিত বাহির হইয়া আপিয়াছে, অথবা যাহার! 

বীচ জাতীয় হইয়া ব্রাহ্মণের দাশ্রয়ে আছে, তাহারা লাগ পেড়ে 

টাঁপড় পরিয়! সধব! সাজিয়। থাকে । বিধবাদের রানার ব্যবসাই প্রধান । 

চাছাদের মো আবার যাহাবা যুবতী ও প্রৌঢ়, তাহার। প্রায় যুবক 

নিব খুঁজিয়া। লয়। বুন্ধা হইলে বিশ্বনাথ ও আক্পপূর্ণার দ্বারে 

ভিক্ষাই মন্বদ। এত সবিধা পৃথিবীর কোথা ও জুটিবে না, তাই কাশী 
নাঙ্গালীর মধ্যে ত্রাঙ্দণেব সংখ্যা এত অধিক । 

অবশ্য যঞ্জন ঘ্াঙ্গণের মধ্যে প্রতিগ্রহ করেন না, শিক্ষাগ্তণে উন্ন 
টইয়াছেন ও কেবল শাস্তিলাভের জুপ্ভই ৬বিশ্বনাথের চরণ মশ্রর 
রিয়াছেন, এমন লোকও যে না আছেন তাহা নহে, তবে তাহাদের সংথ। 

কম, এ প্রবন্ধে তাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইতেছে না। 
, দৃপ্তী, কর্মচারী, আনন্দ ও ম্বামীদিগের বিবরণ আরও চমংকার। 

দের মোহে পড়য। যে কতশত সনতান্ত ও নী কূপলপন! কুলে কালী 

দাখাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আবশ্বক হইলে তাছ। পরে 

শীলোচন! কর! যাইবে । 



টতন্মণ সমিতির প্রতি অবথা আক্রমণ । ঃ 
মহামহোপাধ্যাক্স গ্রুযুক গণনাথ দেনশশ্বা সরস্বতী একজন ৰং 

ির, শান্ত, বিষান, মিষ্টভাধী, চরিঅখান্ ও পরোপকারী মহাশয় ব্যক্তি: 

কত রাটীর, বারেন্দ্, বৈদিক ও টা ব্রহ্ষণ তাহার কৃপায় প্রতিপানিতব 

হইতেছেন । তিনি প্রাচা ও পাশ্চাত্য চাকধ্লা বিশ্বায একখয় 

অদাধারণ পণুত। তাহার 16ক্পার ৪ খি্যার যশ ভারতের দে 

দেশাস্থরে বিঘোধিত হইয়াছে | বহু দেশদেশাস্তুর হইতে ক্বাধীন রা 

মহারাজের ও ইংরাক্ষে পযন্ত তাহার হারা ঠিকিপিত হইতেছেন। 

বহু দূরদেশ হইডভেও ত্রা্'ণরা আপি! তাহার নিকট শিক্ষাপা 

করিতেছেন ও গুরুজ্ঞালে পু! করছেন, (কেশেল আ্াঙ্গদ ৩ কোঁম 

ছার)। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ বাতাত একাধারে এতগণ কখনই 

থাকিতে পারে না। তাহার দৌম্য মু্টি পখিলে শর হয়েও সে 

প্রীতি ও ভাক্কর উদ্রে না হইয়া পারে না। নব্ীপে 

মুর্থমণ্ডদী নিতান্ত পাষণ্ড ও অন্ত বশিয়াই এইক্ধণ মহাপুরবকেও সামায 

গণনা” প্গণনাথণ বলিয় সঙ্গোধন এ প্রভাত বলিয়া গালি দিয়াছে! 

নদীতে মূর্থ নাবিকগণ সারি গাহয়। হায় তাছ।তে নদীর জণ নষ্ট হম 

সামান্ত ঝড়ে বটবৃক্ষকে কিছুই করতে পারে সা হরি ঘেউ খে 

করিলেও লিংহের নিপ্রাভঙ্গ হয় না । সমালোচকের পেথ! হই 

অনুমান ছয় থে, সে তাঁহার না, প্রবুত্ধি ৪ আন্মগভ দোষের পরিচা 

দিয়াছে মান্ধ। জহুরী না হইলে জহর চিনিতে পারে ন' সেইন্কপ বিশ্বা 

না হইলে বিদ্বানের সম্মান রাখিতে পাদে না? সর্ধদাধারণে ধাছাবে 

সম্মান ক'রয়! থাকে তোমাদের স্াষ নগপা মূর্খ তাহাকে গালি দে 

মকলেই তাহা পাগলের প্রলাপ বলিয়া! মনে করিবে । পর 
পন্থ 



'স্না করিলে কোন কোন বাধুনের অন্ন যে মারা যায়! এখন বল দেখি, এই 
কাতিগুরির পিতৃপুরুষগণের কি গতি হইবে? আর ব্যবস্থাপক, 
তোমাদের গতিই বাকি হইবে? আবার আর এক কথা, বন 
পুজ্ষ পরম্পরায় কতকগুলি সংস্কারবঞ্জি ত বৈছ্বংশীয়কে পুনরুপনয়নের 
অন্ত ত্াত্য প্রায়শ্চিতের বিধি কাশী, নবন্ধীপ, ভটরপন্লী, বিক্রমপুর, মহারাষ্ট্র 

: প্রভৃতি দেশধাপী প্রধান প্রধান পগ্ডিতগণ, ( ধাহার। তোমাদের পিত।, 
পিতামহ ও প্রপিতামহ বা তংস্থানী) দিয়! গিয়াছেন। এখন তোমর। 
বপিতেছ যে, উহা! শান্্রবিরুদ্ধ। কাজে কাজেই হয় তোমাদের পিতা 
পিতামছাদি মর অথবা মিথ্যাবাদী ছিলেন, নয় তোমরা মৃর্ধ বা মিথ্যাবাদা 
এবং বৈচ্যদিগৈর নিকট অর্থ পাইবার আশা এরূপ খেলা খেলিতেছ ! 
বষ্াগণ দাতা বটেন কিন্তু একপে অর্থ ব্যয় করিতে স্বণা বোধ করেন। যদি 
তোমাদের কথ! সত্য হয়, তবে তোমাদের পিত। ও পিতামচাদির কি গতি 
হইছে ও তাহাদিগকে নরক হইতে উদ্ধারের কি উপাক় করিয়ছ? 
তোমএা আপনাদের চরকায় তেল দাও, তোমাদের নিজেদের পিতৃনুরুষ- 
দিগকে নরক হইতে উদ্ধার করবার চেষ্টা কর। বৈষ্্রাহ্ষণগণ 
তোমাদের মতামতে কর্ণপাত করেন না। ক্রোধকরা ত দুরের কথা, 
তোমাদের উপদেশপূর্ণ পুস্তক পুস্তিকাগ্জলি আমাদের ছেলেদের মলমৃ্র 
শরিফার করিবার জন্য রক্ষিত হয়। তোথরা স্থির জালিও বৈদ্য স্রাঙ্মণগণ 
€হামাদের ত্রাঙ্ষণ্য একেবারেই অস্বীকার করেন। 
আর এক দফা-কমশ্মকার, ঝাল ও মালদিগের নিকট হইতে 
ভাহাদিগকে সহজে ক্ষত্রিয় বানাইব|র প্রলোভন দেধাইয়া অর্থোপাজ্ন 
করিতেছ? কর্মকারদিগকে বলিতেছ, যে কোথায় একটা কামান বার 
হইয়াছে, তাহাতে কর্্রকারের নাম লিখা! আছে; কামান, যুদ্ধে কেবগ 
ক্ষিয়েরাই ব্যবহার করে, অতএব তোমরা! ক্ষত্রিয় । তোমরা! এখন হইতে 
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সি উপাধি লও ও ক্ষতিয়াগার পালন কর, আর শৃদ্রাচার পালন করিও 

। কশ্মকারেরাও কেহ কেহ তাহাই করিডেছে ও তোমাদিগকে অকাতরে 

মর্থপ্রদান করিতেছেন । ধাছারা কর্মধারা সহজেই কষন্িয়ন্থ অঞ্জন করিতে 
পারেন, তাহার] তোমাদের প্রলোভনে এইক্ূপে ঠকিত ছেন। কামানে 

নিশ্বাণকারক বশ্মকারের নাম বোধ হয় আছে। কম্মকার ক্ষুর, নপগ, 

ছু'চ প্রভৃতি সকল লোহার ভ্রবাই প্রস্থত করে; ক্ষুর, নরুণ ইত্যাপি কয়ে 

বলিয়! নাপিত হইবে, ন| ছুচ করে বলিয়া-দক্ডি বা জুতা সেলাঈকারক 

মুচি হইবে? কম্মকারদিগের চামনাস ও বাসায় বৃত্তি, টৈশ্ঠ বলিকে ত. 

কেহই ঠেকাইতে পারে ন1। তাহাদের সহিত এমন প্রথারণা কেন, 

এখন খল দেখি প্রভারক €ক 2 

বৈদ্য ব্রাঙ্মণগণের প্রাধান্য দেখিয়। ঈর্যাবশত: তাহাদিগকে নির্যাতন 

করবার জন্য বহুকাল হইতেই শান হইতে প্রোক-তযাগ, শাস্তের পাঠ 

পরিবর্ধন, জ।ল বচন প্রক্ষেপ ও বাসের নাম দিযা নানা পরাগ (বাহার 

অন্থিত পূর্বে কখনও ছিল না) দি করিয়া 9 কারতেচ | টীকাকারেরাও 

স্বার্ধসন্ধির জন্তু ক্লোকের অপব্যাথা। করিছা ননগ্ড়। টাকার ৪ 

করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে তাহ! ধহা পড়িতেছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক) 

হদানীস্তন অস্ধিতী় পণ্ডিত রঘুনন্দন পর্ধান্ও প্রভার! কারাতে কুটি কয়েন, 
নাই। ত1হ1 তোমরাই স্বীকার করিতেছে ও নলিতেছ দে, ভাহার মপ্ত 

সকল স্থানে সমীচীন হয় না। তাহার কারণ দেখাইয়াছ থে তাহ! 

হইলে সকল ব্রাঙ্গণই শূদবত প্রাপ্ত হঃ। ঠাহার একটি প্রতারণার 
রণ রি দেও! বেঠিবেন, হে তিনি, আর 

৮4255558514 
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. স্থারাইয়া একমাত্র গ্রাধান্ত রাখিবার জন্ত, গায়ের জোরে ভারতবর্ষ হইতে 

 সমন্ত জাতি নির্মল করিক্না একমাত্র ব্রাহ্মণ ও শৃদ্র দুই জাতি রাধিবার' 
.. চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্ট বদেশ ব্যতীত আর কোথাও তাহার কথ 
কেহ থাহা করে নাই । কেবল কুটিপ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সাহায্যে ভীাহার 

স্বৃতি একমাত্র ধঙ্গদেশে প্রচলিত । এ অবস্থায় ধশ্ম কিরূপে থাকি্ডে 

পারে, পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। ভারতের ধর্ম একরূপ ও 

'বাঙ্গলার ধন্ম অন্তরূপ। হিন্দুগ্থানের ধর্দ ত্যাগ করিয়া বাঙগল। যে অধিন 

হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

“শনকৈস্ব ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 

বুধলত্বং গা লোকে ব্রাঙ্ষণাদর্শনেন চ ৪৮ 

রথুনন্দন মন্ুর এই ্সোক ধরিয়া ত্রা্গণ ব্যতীত আর নকল জাতিকে শ? 

বলিয়াছেন, অঙ্ষ্ঠকেও বান দেন নাই । পাঠকগণ দেখুন, এই গ্লোকে 

অস্বঠের নম গন্ধ আছে কিনা? ধৈদ্ঘ-ক্রাঙ্ষণগণ চিকিৎলা করে 

বলিয়া তাহ।র মতে ঠবদ্যগণ অর্্ট! ঠবদ্যগণকে নির্যাতন করিতে, 

হইবে, ইহাই তাহার অভিপ্রান্ম নয় কি? বঙ্গদেশে কি কারণে 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব প্রভৃণিতি একেবারেই দৃষ্ট হয় ন1? কিন্তু অন্তান্ত দেশে 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব নাই। 'রঘুলন্দনের শাদন একমাত্র বজগদেশেহ 
দেখিতে পাই। কাঙ্গেকাজেই বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও টৈশ্তা নাই। তখন 

ক্ষত্রিয়াদির ত্রাপ্ধণ না দেখিবারই বা কারণ কফি? তখন কি ভারতবধে 

আক্ষণ ছিল না? রথুনন্দন কি নিজেও ব্রাহ্মণ নহেন ? ন! ক্ষত্িয়াদির দৃষ্ি- 

শক্তির লোপ হইয়াছিল? কিন্ব' তাহাকে পাছে কেহ দেখিতে পায়, 

খই ভয়ে তিনি নিজেকে লোহা সিদ্ধুংক আবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

হন্ত ডঃ রদ্ুণন্ন স্বীকার করিতেছেন যে, তদীগ আবজ্মীয ব্রঙখণগণ (বাডীক্ষ 
বা বায়েজ) কেহই আব্মণ নহে, যেহেতু তাহার, থাকা সন্েও আঙ্ষণ 4 

ক 

২৬৯ 

ক 4 ই কিক 
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 অদরশনবশতঃ বাঁঞালার অন্তান্থ জাতির শূদ্রত্ব ঘটি্াছে! তবেই বুঝন? 

ঝঘুনপদের বুদ্ধিট। কেমন সুক্ষ ! শু 

'ইমাঃ, শবের অর্থ কি ইদ্ানী গুন, না, এই নকল? পরের দুইটি 

চরণ (যাহ রযুদন্দন চাপিবা রাখিদাছিলেন) দেখলেই রখুন্নে রর 

প্রতারণা ধরা পড়িবে-- 

*পৌগুকান্টোড্রদ্বিড়াঃ কাঝোজ। যনাঃ পককাঃ। 

পারণাঃ পহুবাশ্টীনাঃ কিরাতা দরদ; খসাঃ॥ ঢু 

অর্থাৎ পৌও,, জ্রাবিড়, কা্েডিয়া, চীন প্রতি দেশের যা 

ক্রয়াপোপ হেতু ও ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাওয়ায় শুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 

সমন ক্ষত্িয়াদি নহে। এ সকল স্থানে দে সময় ঝ্্ণ ছিল না। কিছু 

ই বচনে বন্ধীয় প্রভৃতি া্ণেরও শু প্রান্ত হয়। ইহা দেখা নিজেরা 

শৃর হওয়ার ও শ্তামাচএণ তাহার আফ্ককত্েও বাণমাছেন থে, একগ; 

লে যাবতায় আহক বৈশ্ব ও অন্থঠের শৃ্ত প্রতিপাধন সমাচান হয় না ঢ 

তাহা হইলে ইপানীন্তন অধকাংশ (সম) হাণেরও শৃ্রহ পি হয /%. 

£ আহিককৃত) ৩য় সংস্করণ ৩৩০ পৃং)। ৃ 

বঙগদেশ কি ভারতবর্ষের বাহিপে ? এখানে কি কখনও দি 

কি বৈশ্য ছিল ন11 রখুনন্দনের এন্ধণ অত্যাচারে ত্য 
: র্ 

দাত কার বা অন্তান্ত নবশাথের মধ্যে ঢাক দহ বর্ধমান 

জিলার অন্তর্গত চকদিঘির বাবুরা ক্ষত্রিয় ছিলেন) হা আমাদের 
বিশ্বান। এইরূপ কত পরিবার কতস্থানে নন আছে তাধ 

কে বলিতে পারে? এখন পর্ধ)স্থ সর্ববরই ক্ষত্রিয় ব্ধনাশ। ক্রাদ্মণেরাই- 
দদুনন্মনের আব্মীয়ের! নহে--তাহাদের ক্ষত্িয়াচারে কণ্ম করিয়া থাকেন] 

্ ভতরাং এই রা কথার মূল) কি? হায়! এখন সি খিল বুলু 
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কাহার! দায়ী ও পাপভাগী? নর:ক তাহাদের স্থান কোথাক্স ? তোমরা ও 

স্তাহারই শিশ্ত ও তাহার স্বপ্তই নাড়াচাড়া কর এবং তাহা হইতেই 
তোমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি। আবার গবাশ্বাপির বুদ্ধলম্পন্জ গেপাতিথি ও 

কুললকের টাকাই তোথাদের সম্বল, তাই তোমাদের বৃদ্ধিও তদ্রণ 

হইয়াছে। এই মুখে আবার তোমর1 ধন্ম ধন্ম বলিস আস্ফালন | 

কর, ধন্মকে বাজারে আনিয়। কেনাবেচ। করিন্ছে, এই কি ব্রাঙ্ষণের 

ক্ষণ? "ধিক তোমাদিগকে! তোমর1 লিখিয়াছ--্টরদ্য প্রবোধন' 

'পৃস্তকথানি পাঠ করিম দেখিলাম, পুস্তকধানি প্রতারণাক্জালে আচ্ছন্ন ''**" 

ধে অংশে নিজেদের স্থার্ধসিদ্ধির সম্ভাবন! ইত্যাদি” প্রবোধনী পাঠ 
পূর্বক কেবলমার শহ্িগ্গেযু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংদঃ” এই চব্ণটাই প্রতিবাল 
যোগা মনে করিয়া ভাত টিশিতে আরস্ত করিয়া! রানার বাবদাম়টাই 

আজকাল তোমাদের প্রধান বাবলায় কিনা, তাই ভাত টেপা-টেপির 

| খরর বেশী রাখ। বর্তমান ব্রাহ্মণের পরিচয় রাম়ার ব্যবনায় হইতেই হইবে। 

. প্রবোধনীতে পদ্ধিজেমু বৈষ্যাঃ শ্রেয়াংসহ? লেখায় কি প্রতারণা কর 

হুইয়াছে আমর! বুঝিতে পারিলাম না। দ্বিজের মদদো বৈদ্যগণই ( অর্ধাং 

বেদজ্ঞগণই ) শ্রেষ্ঠ । ইহ। কি এই চরণের অর্থ নয়? কাঙীনিংহের 

অহাভারতে তোমাদের প্রধান প্রধান ১৮ক্গন পণ্ডিত এই ব্যাখ্য'ই 

কয়েন | বৈদ্য” শকের অর্থ _"বেদং বেত্তি অধীতে বা” অথব। 
আবিষ্যাং জানাতি”। গ্রবোধনী ব্যাথা! করিতে গিঘা_নৈদ্য শব্ধ কি 

ছাড়ি দিয়াছে বা অন্ত অর্থ করিয়াছে? বৈদ্য, বিদ্বান বেদজ্ঞ ইহতে 

ছি গ্রভেদ আছে কি? 
রি ঘেবাচস্যর যতটুকু দরকার পণ্ডতের| তাহাই দেখাইয়া থাকেন । 

ৰ নিতে ম মহাভায়তের সমস্ত ৯ উঠা নাই টি হইল দোষ 
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ককতবৃদ্ধি বা কর্তা, বা! ত্্থবেদী হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন? ব্রাহ্মণ 
(বেলিলেই ব্রন্থবেদী আান্ধপ হয় না। মহাভারতের এই গ্লোটী নিমলিখিত, 
মন্থর স্লোকের বাধ্য বাতীত আর কিছুই নছে। তোমরা! সমালোচনার 

৪ পৃষ্ঠায় "মাতৃবৎ বর্ণনন্করা:” এই ছুটী শব লিখিয়াই কেবল অন্বষ্ঠকে 
বর্শসস্কর বানাইতে চাহিতেছ, কোথ। হইতে এই বাকা আমিল তাহার 
উষ্লেখও কর নাই, সেটা কি গ্রতারণা নহে? আমরা বলিয়! রাখি, এই 

বচনটী জাল, যেছেতু ইহা মন্থবিরুন্ধ। মহ বলিয়াছেন--শৃক্াপাং তু 
সধন্মাণঃ সর্ব্বেইপধ্বংসজাঃ স্তাঃ- বণণসঙ্ষয়গণ শুদ্রধন্মা অতএব শৃক্তধর্ধের 
অন্তর্গত, মাতৃব্ণ নহে। মন্থু বলিঘ়াছেন-- 

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিন:। 

বুদ্ধিমৎ্থ নয়া: শ্রেষ্ঠাঃ নরেসু ব্রাঙ্গণাঃ শ্বচাঃ॥ 

ত্রাহ্মণেধু চ বিদ্বাংসে! বিদ্বংনু রুতবুক্ধয়; 

কতবুদ্ধিষু কর্তার; কর্তৃসূ বরঙ্গাবেদিনঃ ॥ ১1৯৬--৯৭। 

মহাভারতে "ব্রাঙ্ছণাঃ” এই পদের স্বানে পদ্বিডা:ত 2 পবিদ্বা'সঃ" লে 

"বৈদ্য" শব্। বাবস্ত হইয়াছে । কারণ পূর্বাঝালে অর্থাৎ বর বিভ্তাগের 

পূর্বে সকল আর্য জাছিই একবর্ণ অর্থাৎ "রুদ্ধ বা "ত্রাণ" ছিলেন। 

পরে ছুই বর্ণ দ্বিজ ও শূদ্র হয় ও তৎপরে ব্রাঙ্ছণ। ক্ষত্রিয়, শৈত্য এ শু, এই 

চারিবর্ণ হয়। এই সকল আর্ধসহান দকজেই বেদোপনয়নে ছি ছিলেন, 

তাই ব্রাহ্মণ শব্ষের ব্যাধ্যায় ছিজ করা হইয়াছ। এই ভিজের বাংব্রাঙ্গণের, 
মধ্যে যাহার! সর্ক বেদত্ঞ বা সর্বশান্্র বিশারদ বিদ্বান চিকেন তাহাদিগকে 

“বৈদ্য” বলা হইয়ছে। | 

উন এ সমন্ধে বলেন-_ 

*সর্ধববেদেহূ নিফাত: সর্বশান্ত্রবিশাযদ। 
 চিঝিৎসাকুপুলশ্চৈর স নৈদ্্চাভিষীয়তে ॥” 
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এখন দেখ টন্ভ বিদ্বান বাঁ বেদজ্ঞ কিনা । এই অর্থেই ব্যাস 

'বিদ্বাংসঃ” পদের ব্যাখ্যা “বদ” করিয়াছেন । এখন প্রতারণা কি করিয়া 
রা হইল বল দেখি? প্রবোধনীর প্রদশিত অন্তান্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে - 

বথা--১। বিদ্যাবত্তায় বৈদ্যের শীর্বস্থানীক়তা, ২1 প্রাচীন টৈগদিগের 
বাঙ্গণত্ব জাপক পরিচয়» ৩। বৈদ্র চাতুব্্য সমাজ নেতৃত্ব, ৪1 চিরস্তন 

ধ্দাধ্যয়ন প্রপিদ্ধি, ৫। সমগ্র ভারতবর্ষে বৈচ্যের মু্য ব্রাহ্মণত, 
| ব্রা্গণোচিত কুলাচার॥ ৭। প্রতিগ্রহাধিকার, ৮। বিশুদ্ধ বৃত্তি, ৯1 

বস্থগণের স্ম্তত্ব, ১০। সংস্কৃত গ্রশ্থ কর্তৃত্ব, ১১। দেশাস্তরে সমানোপাধিক 

॥ সমানগোত্রীয় ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব, ১২। ব্রাঙ্গণ প্রসিদ্ধ, ১৩। ব্রাঙ্মণোচিণ্ভ 

পাঁধি, ১৪। গুরুবৃত্তি, ১৫। অধ্যাপনাধিকার ) কোন কথা বলিবার 

গত নাই বলিয়। বুঝি এই ধোকা দিয়াই কিস্তি মাং করিতে চ'ও? 

হার মধ্যে বুঝি আর টেপাটেপি চলে না? ভাল করে ভাতের 

গড়ি নাড়িয়া (দেখ । উহাই তোমাদের জাতি ব্যবসার । এখন দেখ 

প্রতারক কে। 

প্ধন্মে বিশ্বাস" *ধর্থে বিশ্বান” বলিয়া! চীৎকার করিতে কি তোমাদের 

কটু লঙ্জাও বোধ হয় না! সাধারণের ধশ্ধে বিশ্বাম নষ্ট কে করিল? 

ঠাঁছার জন্য দায়ী কে? যেমন ধঙ্জন ব্রাঙ্ষণ কালাটাদ যবন-দোষে ছুষ্ট 

ইন! দেবদেবী ধ্বংস করিয়। কালাপাহাড় হুইয্বািলেনঃ সেইরূপ তোমাদের 

[ইক-কারিকামতে তোমরাও যবন*দোষে দুষ্ট, ও তোমরাই কালাপাহাড় 
জিরা ছল চাতুতী ও শাস্ত্রের অপব্যাধ্ ইত্যাদি করিয়! সনাতন হিন্দু-ং 
কে রনাতলে দিয়াছ। তোমরা কোন মুখে আবার ধশ্মের কথ! উল্লেখ 

রা? ষেখানে সন্দেহ থাকে মেখানে কুলাচার দোখবার দরকার হইতে 

পারে । বৈঠগণের আম্ণত্থ বিষয়ে ক্ষোনরূপ সন্দেহ নাই। তোমরা! 
[দি চতুরভা না খেল ও তোমাদের শান্তরজান খাকে তবে একথ! ক্বীকার 
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্িরিবে। গ্রবোধনীভেই দেখান হইয়াছে যে, "যেনান্ত পিতরো৷ যাজা 

যেন বাতাঃ পিভামছাঃ। তেন হায়াৎ সতাং মার, তেন গঙ্ছন্ ন 

বস্তুতে" ॥ পিতা মাতামহ যে পথে গিয়াছেন, সে পথ যদি সংপথ হয় 
, বেসেই পথে গমন করিলে কোন দোষ হয় না। বৈচের বৈশ্তাচার 

খন কাদাচার বলিয়! প্রমাণিত হইয়ান্ধে, তখন পিভা (পিতামহ তাহা পালন 

করিলেও, তাহার পরিবর্তনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ইহা প্রবোধনী এ 
ূর্ধেই দেখাইফ্জাছে । তবে চাতুরী কেন ইহার উদ্দেশ্য এই যে,. 

হাহা হইলে অসংস্কৃত বৈগ্বগণ ও স্তালোকের। বৈশ্যচার পরিত্যাগ করিতে 

ভয় পাইবে? (তোনাণের স্তায় বান ও অন্তাজ সন্তানের উপরেশ, বৈস্ঞগণ.. 
কখনই গ্রহণ করিবেন না| তোমাদের ছারা যাহারা যাজনিক কাধ্য 

রায় তাহাদের থে সদ্গতি হইতে পারে ন। এবং অসদ্গতি যে হইৰেই 

ছাহা কোমাদের কুলজ্জিই ভারশ্বরে বলধা দিতেছে । এ সকল 

কথ] আনিলেও সৌক্জন্ধবশভ: বৈদ্যগণ একথা প্রকাশ করেন নাই । 

ততানাগ] যত ইচ্ছা ঘেউ ঘেউ কর। শান (বিধি উল্লখন করিথ স্বেস্থাচার, 

মত কাধ্য করিলে, সে কাধ পিন্ধ হয় না এবং কন্মকর্তাও হব বা! সাগতি, 

লাভ করিতে পারে না। ইহা প্রবোধনী দেখাইয়াছে। যেবৈদয তোমাদের 

ধোফায় পড়িয়া এখনও ধেশ্টাচার পালন করিবে তাহার মদ কথ্যি 

পূর্বের স্তায় পণ্ড হইবে ও তাহার সদ্গভি হইবে না। আশা করি 

বৈদ্য মহোদয়গণ এই সকল পাষগ্ডের ধোকায় না পঠিয়া আই্মরক্ষার অন 

শাবধান হইবেন। বজন ব্রাঙ্গণদগের অত্যাচার ও ধোকার পড়ি! করেক 

পুরুষ যাবৎ বৈদ্যগণ বৈশ্ঠাচার গ্রহণ করিঘা থাকিলেও তাহা কুণাহায় 

নহে। সেই প্রত্যবায়ের ভাগী উহার।ই হাঁবে। যাহারা নর্থের মোছে 

পড়িয়া পবিত্র শিখ! পর্য্য্ত ্র্গীয় কালীপিংহকে বৈঠকথানা সাঙাইবার 
জন্ত বিকয় করিয়াছে, হাহারা। অর্থলোতে যাথাদৃগুল না করিয়! পিক 

1. 
যা 
মি 
খ 



মাতৃশ্রা্েরও ব্যবস্থা দেয়, যাহারা অর্থলোভে কৌলীন্যের ব্যবসা 
খুলি ছিল, এমন পাধগদিগের বাক্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও বিশ্বাস 

করিতে পারেন না। | 

; শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-সংহিতাতে বৈদ্য শবেেই ব্রাক্ষণের বিশেষণরূপে 
নাচে, ব্রাহ্মণ শব্দ বৈদ্যর বিশেষণ নাই, ধোঁকা দিলে চগিবে কি? বিপ্র 
হিতে বৈদ্য হয়, তাহা উশনার বচন হইতেই দেখান হইয়াছে । 
রাজনির্ঘণ্ট, বৈদ্য কে, তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া *বিপ্রো বৈচ্যক- 
ধান্্পারগণ” ইত্যাদি বলিয়া প্রথমেই বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ তাহা বলিয়াছেন। 
্াহ্মপত্রেষ্ট বৈদ্যের সহিত তোমাদের ভূলন1 কিসে? তোমর। অনভিজ্ঞ 
দ্রান্তিগলির নিকট হইতে মোটা মোটা প্রতিগ্রহ করিয়া ও অন্ঠান্ত দুকত 
করিয়া পেট চালাইতেছ বলিয়া বৈদ্যগগণের লোভের বা হিংসার কারণ 

দাই। ক্রাঙ্গণের ষটুকর্শের মধ্যে প্রতিগ্রহ ও যাজন সম্মানজনক নয় 
বলিস্কা বৈগ্যব্র'দ্ধণগণ প্রত্তিগ্রহ পর্যন্ত সহজে করিতেন না । দ্বারে 

[রে যাইয়। চাউল কল! কুড়ান ত দুরের কথ|। রাজার জাতি 

ীন করিতেই জানেন, গ্রতিগ্রছ করাটা অপমান বোধ করেন। তাই 
টদ্যগণ অধুনা! নিতান্ত দরিত্র হইয়া পড়িলেও, সহজে অন্ত জাতির 

চায় অর্থ সাহাযোর জন্তু যাইতে অপমান বোধ করেন। এমন কি 

পবাস করিতেও রাজি, তথাপি সহজে শ্বজাতির নিকট হইতেও চাউল 
হুপ করিতে রাজি হয় না । হাশর! কালের কুটিল গতিতে ও ভীষণ 
স্বিত্রযে এ প্রথার সামান্ত বিছু শিলা হইতেছে দেখিঙ্কা অনেকেই 

দধাহত হইতেছেন। ইহা তোমাদের মধ্যে যদি কেহ একেবারে 

যর অপ্লাপ করিতে অনভ্যন্য. থাকে, তবে অবস্থাই স্বীকার করিবে। 

জমগাদের মত লোকের মুখেই ছোট কথ! শোভ! পায় । যদি তোমাদের 

[ি কাবু হইতে 'জাগত পঞ্চ আক্ছর্ বিন্দুমা্ও “রক্ত খাকিত, 
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॥ ঠ্ষিখনও এ সব কথা বলিতে পারিতে না। ধৈস্যগণ চিরকালই দা 

টিং ুক্তহন্ত এবং ভাহাতেই তাহাদের দরিদ্রতী আনয়ন হরিয়া নং 

শান বলে কৃতজে নাতি নিষকতিং'-_তোমাদের এখন কি গতি? ন্ 

থাকে ত দেশবদ্ু চিত্তরঞ্জন দাশের অবস্থা মনে করে দেখ । কর্ণ থাকে 

মামিনীূষণের দানের কথ ও অবস্ঠ শুনিয়। থাকিবে। "লক্ষ টাকার 

বামুন ভিথারী'--আমরা আশীর্বাদ করি ভোমরা চিরকাল পুজা পোজ 

এয়ারিশান্ ক্রমে ভিক্ষা করিতে গাঁক। “লাগে টাকা দিবে গৌরী মেনু 

৬বিশ্বনাথের রুপায় বৈষ্যপস্তান যেন এই বাক্য চিরকাল গ্রতিপালন গা 

চলিতে পারে । ৯ 

মহামহোপাঁধ্া।য় গণলাথ দেন শর্মা সরন্থতী মহাশয় বিচার করিয়া 

যশোলাভ করিতে নবদ্বীপ যান নাই । তিনি একক্জন বিদ্বান ও নু. চিফিত্ীক! 

বলিয়। ভারতবর্ষের আবাল নৃদ্ধ সকলের নিকটেই পরিচিত । ফুলে, 

সৌরভ যেমন আপন! আপনি চত্ুদ্দিকে বিস্তৃত হয় ও সমীরণ উপযাচক 

হইয়। স্থগন্ধ বহন করিয়! নে, সুর্ঘয উদয় হইলে যেমন সকলেই দেখিতে 

পান্ক, তাহার ঘশও তেমন দেশ দেশালরে ছড়াইযা পড়িয়াছে। হিংস! 

করিস বৃথা মূর্থতার পরিচয় দিতেছ মান । তোমাদের হ্যায় কুপমতুধের 

কথ'য় ভীঁহার ভ্তা় মহৎ ব্যক্ষির গৌরব কখনও খর্ব হইবে না 

বৈদ্য যে বিশু ব্রাহ্মণ ব্যতীত একটা পৃথক জাতি নহে, তাহাই গ্রহ র 

করিবার জন্য তিনি পবস্বীপ পত্তিত মণ্ডলীর নিকট িক্াছিলেন। 

তথাকার পত্তিতগণ স্রশ্বতী মহাশয়ের প্রমাণ অকাট) রঝিতে পারিক্াই, 

প্রমাপের বিরুদ্ধে উদ্বর দিতে প্রন্থত নহেন ও পরে উত্তর দিবেন বনি 

চাতুরী করি চলিয়া! গেলেন! তাহারা সরশ্বভী মহাশয়ের প্রসার 

ধন করিতে গারিলে কিনিই মাথা পাত তাহার তুল সংপোষ 
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নাই। তথাকার সংবাদ দাতাও সেই কথাই ১৮ই মে তারিখে, 
সারভেপ্ট পক্জিকায় লিখিয়াছিলেন। সরম্বতী মহাশয় কখনও সভাভঙ 

করেন নাই। তথাকার পণ্ডিতের! প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন কথা৷ বলিতে 

না পারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভট্রপল্লীর প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও 

বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাঙ্ষণগণ প্রমাণ গুলি অকাট্য প্রতিপন্ন করিয়া বৈগ্দিগকে 

সদাঁচার পালন করিবার উপদেশ দিয়া সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন 

গ্রমাণগুলি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করাতে, তীহারা পক্সাজিত হইয়াছেন. 

বা তাহাদের পাগ্ডডিত্যের লাঘব হইয়াছে, বলিতে হইবে কি? তীহার। 

বৈদিক্ ব্রাঙ্মণ, কাজে কাজেই সত্যের অপলাপ করিতে পারেন না । এইব" 

বিচারের ২ মাস পরে অনেক ভাবন! চিন্তার পর আজ কাশীর কতিপর 

পণ্ডিত মূর্খ আসরে হাজির হইয়। বলিতেছেন যে, সরম্বতী মহাশয়ণে 
বলা হইয়াছিল যে, “কোনও শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় বুৎপত্তির পরিচয় 

পাই নাই, কিক্ূপে তিনি সর্বজ্ঞ হইলেন; তিনি তাহার উত্ত 

দিতে ন! পারিয়। সভাভঙ্গ করিলেন ইত্যাদি ।” ইহা! কি একটা বিচারের 

কথা, না৷ আধুনিক মনগড়া গালাগালি? পাঠকগণকে এ বিষদে বো? 

হয় আর অধিক বলিতে হইবে না। ইহা কাশীর ষড়যন্ত্রকারা 

পণ্ডিতমূর্থগণের সন্ধীর্ণ চিত্ততার ও অনৃতবাদিতার পরিচয়। মিথ্যা ব্যবহান 

ও প্রতারণা ইহাদের অঙ্গের ভূষণ । "চাবুক* ও “জুতা” দেখিলেই পাঠক 

 মহোদয়গণ ইহাদের দলাদলির 'ও পরস্পরের বিরুদ্ধ কথ! দেখিতে পাইবেন: 

অবশ্ত একটা শিশ্চরই মিথ্যা । ১৩৩১ সনের ১৭ই ফাস্ঠন তারিখের “প্রবাস 

প্যোতি* পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, হি প্রবাস জ্যোতির কথ! 
ত্য হয়, তবে উহার পক্ষদা! বাচাইবার জন্ত বিনা পয়সায় ছিক়পেটার 

দেখিতে না পাইয়া কি কাণ্ড করিয়াছিল! অর্থের জন্য ইছারা ন! 

করিতে পারে, এমন কাছ এ আগতে নাই। সনাতন ধর্দের কবনতির 
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ইহা মনে ভাবিষ্বাও কি উহাদের মনে একটুও? 

ইবেই বাঁ কেন,ইহা উহাদের প্রৃতির 
& 

ইহারা প্রধান কারণ। 

আত্মগ'নি উপস্থিত হল্স ন।1 হ 

দোষ, তাহা ন। হইলে কি এন্ধপ পাষণ্ড হইতে পারে? ঝাঁটার রা 

জুতার ঠোকরে ও গাবুকের কষাঘাডেও যাহাদের জ্ঞান জন্সে না 

হে) উতাের চর্ধ গঞ্াবের চর, 
ভাহাদিগের জান জন্মীন সহজ ব্যাপার সং 

হইতেও কঠিন । 
রর 

কলিকাতা বৈত্ত্রাঙ্মণ সমিতি স্বপিভ হইবার প্রাণ ১ বসন পূর্বে 

চট্টগ্রাম স্থিত নান! দেশীয় বৈগ্তগণ তখাকাব বিখাত পণ্ডিত মদত 

শামাচরণ দেন শর কবিরত্ধু মহাপয়কে অগ্রণী করিয়া এগ সমিতি স্থাপন 

করিয়াছেন ও বলিয়া আলিভেছেন থে, যদি (কহ, ৈস্তগণ সন্বাদ্ষণ নহেন। 

ইহ সপ্রমাণ করিতে পারেন, তবে উাহা। স্াচাকে ৫০" পাস শত টাকা 

পুরস্কার দিবেন, আর যদি না পারেন, তবে ভাভাদিগকে ৫০৯ পা শর 

টাক। দিয়া আলিতে হইবে । ক্ষমত| থাক কর্ণবাব সহাশম দগবগ সা 

সেখানে যায়! বিচার করিয়| আন্থন না। ভাহারা তি শাহবান করিতেছেন, 

জানে মান বখন সম্পূর্ণ জোর আছে মে, বঙ্গীয় বৈগ্যগণ ব্রাঙ্গাণ নহে 

শৃর্রাপসদ প্রতিলোন জাতি, বড় জোর বৈশ্য, হধন ভয় কি? একেবা 

€০*২শত টাকা পাইয়। যাইবে! পিক গড মিছরির চাকতি বা ০, আঃ 

পয়সার অধিঠানের ভন যখন নিক জাতিদের বাড়ী দাঁভায়তি করি 

পা, "খন আর ইহাতে আপনি কি? জবার তোমর এ 

খরদিগের বংশ্যেষ্তব বলিয়। সময়ে সমন ্রান্মণ। তেজের দোহাই দা 

€ ম্রবিব সাজিয়া ধর্টের দোহাই দিও লক! বোধ ক না। দে 

ও মিশ্রিত ফিরিক্গিরাঁও ক্রস, চালসি, গোমেজ প্রভৃতি নাম লই রয় 

ক্রসের ও অস্যান্ত বড় বড় সাহেবের বংশ বলিয়া! খবরিচয় দিতে জ 

(বাধ করে না। কুলী ও সামান্ত চাষী মুদলমানেরাও মোগল, পাঠ 
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৪ সৈয়দের বংশ বলিয়া বক্ষ: স্ফীত করে । তোমাদের দশও তাই 
দাগে ব্রাম্মণের রক্ত তোমাদের শরীরে কতটুকু আছে প্রমাণ কর, তারপর 
ক্ষস্বীত করিও। বৈদ্যের ত্রান্ষণত্তে সন্দেহ করিবার পূর্বে নিজেরা 
কান্ জাতি তাহা সগ্রমাণ কর। 

আবার “ছ্বিজাতির সাধারণ লক্ষণ, তাহাদের কত প্রকার ভেদ ও 

খা ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি” দেখাইতে*গিয়া ও মন্গর ক্লোকের অপব্যাধ্য। 
চরিয়! ভ্রোমরা যে প্রতারক, তাহার পরিচয় দিয়াছ । তোমাদের প্রবর ও 
গীত্র প্রবর্তক সকলেই অন্ুলোমন্জ, তোমাদের পিতা, পিতামহ ভরার মেয়ে 

ইবাহ করিয়া ধোবা, চগ্ডাল, বন প্রভৃতির কন্ঠার গর্ভে তোমাদিগকে 
ৎপার্দিত করিয়াছে । কুলীন সম্প্রদায় এইক্প ব্যভিচারে নানাঙ্গাতি 

ইতে উৎপন্ন । ইহার উপরই আরার মৃথ্যব্রাক্মণ বলিয়া বড়াই করিতেছ ! 

কত তোমাদের সাহস! তোমাদের দেছে ব্রাদ্ষণের রক আছে কিন! 
্খমতঃ বিচার করিয়া দেখ। পরে মুখ্য ব্রাঙ্মণ হইবার জন্ত আশ্কালন 
চরিও। 

. "নজাতিজানন্তরজাঃ বটুস্থত। ছ্িজধর্মিণ: | 

্ শৃত্রাণাস্ত সধশ্মাণ: সর্ক্বেইপধ্বংল ছাঃ স্বৃভাং ॥” 

ইহার ঝাখা। করিতে গিষ্বা লিখিয়াছ, “দিজাতির ওরুসে গ্রতি- 
লাম সম্ভান শৃর্রধশ্মীবলন্বী, উহার উপনযপার্থ নহে। ইহা স্থার! 

যা বৎ বর্ণসন্করা3* এই প্রমাণ দৃটীস্কৃত হইগ্লাছে |” 

রি পাঠক নবন্থীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর কেষন টন্টনে জান দেখিলেন? 

াহারাও বোধহয় এইরূপ “উরসঞ্পুত্র। আর কি অপূর্ব সিন্ধান্ত ! লেখক 
াধহর সিদ্ান্তবানীশ উপাধি নিষ্বাছেন। বিস্তায় বোধহয় ফোল আনার ও 
চির। “মাতৃবৎ বর্ণসন্করাঃ* প্রমাণটী কোথা জানে ? “বর্ণদক্ষরের মাত 
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র্নসঙ্কর” তোমাদের কোন্ শান্মে লেখা আছে বল দেখি 1 “প্রি 

লোমজ” শব্ষটা কি বাঁতানে উড়িয়া আদিল 1 "মাতৃবঘ বরণসন্করাঠ় এই 

শব ছুইটী কোথায় পাইলে? আসণ হ্বোকটি কি? এখানে বুঝি 

তোমন। স্বকন্ম গপিতাাগ করিয়। বর্ণ? ৰ 

বণৃলঙ্কর ? আঙ্গরা গ্লেকেদ সরল অর্থ চাই ॥ প্রভারণ। কর হয় নাই? 

বলিয়া তোমাদের মায়েরাও কি 

বৈদ্য বিদ্বেষী স্বার্থপর কুদ্নুক বা উত্তুকের ব্যাখ্য! সাধাবণে ম 

কুন্ুক যে বৈদ্য বিৎ্েধী তাহা তাহার 
নিজ টক্িতেই প্রকাশ পাইতেছে। 

তিনি স্বীয় টাকার ভূমিকাতেহ বলিয়াছেন - 

নিবে কেন? 

“ছ্রেধাদিদৌষরহি তশ্য সত
াং হিঠায় 

মন্বর্থতবকথনায় মমোগতিশ্ত | 

দৈবাদ যদি ক্কচিপিহ খালনং তথাপি 

নিশ্তারকো তবতু মে জগদন্তরাত! ? 

মেধাদি-দোষ রছিত হইথা আনি সাধুগণের হিতে নিশি এই অথ 
ইহাতে যদি দৈবাধ 

মুক্তাবলী নামে টীক। লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেডি | 

কমার কোন ক্রটি হইয়। থাকে, তাহ! হইলে অগছের অন্তরাম্। আমাকে, 

নিগ্তার করুন্। 

অর্থাৎ প্ঠাকুর খরে কে ?-মামি চক গহি নাই ।” এইকদূ 

কঙজাচোরের স্থার প্রথনেই স্বকার্যোর পরিচঃ দিয়াছেন । তাহার গুরু থেধা 

তিবি ও গোবিনদরাজ (ধাহাদের পণ তিনি অবলঙ্গন করিয়। আলিয়াছেন] 

তীঁহাদিগকে ততো! খিকৃ। তিনি আপনাকে ৮টিকর্ত। মনে করিয়। মি 

মতের প্রাধান্ত দর্শাইবার অগ্থ স্থানে স্থানে সী বাস, নারম, যাযবনধ 

প্রসৃতির_ মতকেও প্নদলিত করিতে আটি করেন নাই। লে বিষ 
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উপরোক্ত শ্লোকের প্ররুত ব্যাখ্যা এই-- 
সবর্ণজাত ও অনন্তর বর্ণজাত ( অর্থাৎ অস্থলোমে বিবাহিত ছিজগণের 

দ্বিজকন্াতে জাত) জাতি হিজধন্্ী অথাৎ উহার] দ্বিজধর্ব 
অবলম্বন করিবে। ইহাদের মধ্যে যে, যে বর্ণের ছিজ, সে, সে বর্ণের 

সংস্কার পাইবে ও তদীয় ধম্ম অবলম্বন করিবে। কিন্তু অপধ্বংসজের। 

অর্থাৎ শৃদ্রাতে জাত ও প্রতিলোমজ পুত্রেরা শুত্রধশ্থা অর্থাৎ সংস্কার নর্থ 
ও কোন ছ্বিজ বর্ণের ধর্ম অবলগ্বন .করিবে না। ( ্ধিজ্জধন্্ী অর্থাৎ 

দ্বিজবর্ণীয় পিতার ধর্থ্াক্রান্ত অর্থাৎ ততর্ণীয়; «বর্ণত্বাৎ ধর্শমর্াীতি”, 
ইহা ত ব্যাস বলিয়াছেন। ) 

. শঙ্র! হইতে অন্ুলোমজ গম্তান উৎপাদিত হয় নাই কি? নিষাদ বা 
পারশন কি শুদ্রার অন্থলোমজাত পুআস নহে? ত্ববে এস্থলে কেবল 

প্রতিলোমজদ্দগের উল্লেখ করা হইল কেন? ইহা কি প্রতারণা নয়? 
'ব্রাহ্মণাদিআয়ের শুদ্রাতে উৎপাদিত পুত্র অনস্তরজ হইলেও কুল্ুক 

কর্তুক গৃহীত হয় নাই। কুম্থক ও মেধাতিথি প্রভৃতি 'অনন্তরজ+' শবে 
অহুলোমবিবাহ প্রন্থত বলিয়াছেন, প্রতিলোমবিবাহ প্রস্থত বলেন নাই । 

তবে এ প্রতারণা কেন? তোমাদের এরূপ প্রতারণা আর কতদিন 

চলিবে? শুদ্রা বিবাহ--অমন্ত্রক ও নিন্দনীয়, এবং অমস্ত্রক বিবাহ 
বলিঙ্কাই শুদ্রা। পতির গোক্র কা বণ প্রাপ্ত হয় না। কারণ দ্বিজাতীর 
কন্তাদিগের বিবাহই ঠবদিক সংস্কার । 

“বৈবাহিকো বিধি: স্ত্ীণাং সংস্কারো। বৈদিক; স্থৃত; | 

পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহাখোহররিপরিক্রিয়া ॥* মনু 

স্রীন্িগের বৈবাহিক অস্ছষ্ঠানই তাহাদের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার । 
“পাণিগ্রাহণিক! মঙ্্রাঃ পিতৃগোজাপহারকা: | | 
পরিগোজ্রেণ বর্তব্যান্তক্তাং পিতোদক্ক্রিয় ৪” বৃহস্পতি 
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. টববাহিক মন্ত্র সকল উড়া স্ত্রীলোককে" পিতৃগোত্র ত্যাগ করাই 

পতি গোত্র করে, অত্তএব পতিগোত্র ধরিয়াই তাহার শ্রাঙ্ধ রা 

সম্পন্ করিবে। টু 

শূদ্রা বিবাহ যধন ধিজের পক্ষে নিষিদ্ধ ও অমগ্ত্রক ডখন যা 
বিবাহ দ্বারা সংস্কার হয় না, তাহার পিতৃবর্ণ ও পিতৃধশ্মই থাকে ॥ কাঞ্ছে: 

কাজেই তাহার পুত্রেরও সংস্কার হয় না, থে শৃহ্ থাকে। রমা! 
নকক্ই শূদ্র। নু 

তোমরা আবার লিখিয়াছ যে, “ঝ'যগণের বা ভারতীয় পুরূঘগ রঃ 

্ ্ান্ত অশ্মনাদিতে খাটে না ইত্যাদি”-অম্ুলোম বিবাছ কি এখন প্রচলিত; 

ন!, ভারতীয় পুরুষদিগের মধোই প্রচলিত ছিল! সা করিয়া বলাদেধি ॥ ঠ 

উঠা অস্মদাদির মধ্যে নাই, ভারতীয় পুরুষধিগের মধোই ঠিগ। ভবে? 

তোর্মরা যঙ্জন-্রাঙ্গণেরা! ভরার মেয়ে বিবাহ করিয়া ও রক্ষিতা সকার 

পুরকে উপবীত দিয়! অন্থুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ বজায় রাখিয়া 7 

কিন্ধ মুখে বড়াই করিতেছ যে তোমরা মুখ্য ব্রাঙ্দণ! ব্যাসের নেট 
নজীর দখাইয়াই বোধ হয় এরূপ বিধবার ও বেশ্বার গঙজাত সম্থান 

আজও মুখ ত্রাঙ্ষণ হইতেছে? বরসঙ্গর কাহাকে বলে মনি ন| বুঝ 

থাক, তবে মন্ুর ১০২৪ গ্লোক ভাল করিয়া দেখ! যে সকল দার্ডি 

2243 নিত: 

দাত কর, পরে দেখিবে অল্প বিদ্যা! কাহার ৮ কেবণ গলাবাঙী করিলে 

চলিবে কেন? ভ্রৌপদীর পঞ্চন্থামার কারণ মহ্থাভারতে স্পষ্ট দে 
হইয়াছে, তাহাকে নজির কর! চলে না। শাসক মুধিঠির তাহা অশ 

ফানেই যাঁতার বাক্যের প্রতিবাদ কবিয়াছিজেন। ত্ববে স্কৌপ 

পঞ্স্বামী বিবাহের দৃষ্টান্ত আধুনিক রমণীদিগের জন করণীয়, 
বলিয়া মাতৃজাতিকে ঠাট্ট। বিদ্বরপ কেন? অঙগুলোম বিবাহের শর্িউ 
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প্রাচীন 'ূরি সরি দৃষ্টসতদ্বারা প্রবোধনীতে প্রাচীন অম্ছলোম বিবাহেরই 
_ বৈধত্ব সপ্রমাণ কর! হইয়াছে, আধুনিক অনুলোম বিবাহের বৈধা বৈধত্বের 

বিচার কর হয় নাই, তবে দস্তলের দোষ না থাকিলে এক্স্প অন্তায় কথা 
কেন কহিবে? অবৈধ বর্ণসঙ্কর পুত্র পিতৃ-পিগুদানে অনধিকারী। 

শান্ত অ্থলোম বিবাহের অস্থমোদন করিয়! সমাজে ঈদৃশ বর্ণসঙ্করোতপত্তির 

অনুমোদন করিয়াছে, ইহা কোন প্রক্কৃতিস্থ বাক্তিই কল্পনা করিতে 
পারে না। 

আবার লিখিয়াছ যে “দ্বিজাতির মধ্যে যাহারা মুখ্য ব্রাহ্ধণ অর্থাৎ 

্রাহ্গণীর গর্ভে ব্রাঙ্ষণের ওঁরসে যাহাদের জন্ম, তাহাদের লক্ষণ--ষজন- 

যাজজনাধ)য়নাধ্যাপন-দাঁন-প্রতিগ্রহবূপ ষট্কর্মশালিত্ব । স্বতক়াং তাহারা 

ষট্ব্্ব্যতীত অন্তবর্্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন 1” 

ইহাতে তোমাদের অগাধ বিদ্যার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ৷ তোমাদের 
মধ্যে কয়জন ষট্বশ্ম নিয়া আছেন বল দেখি? বাঙ্গালীটোলার রাস্তার 

ছুই ধার একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি । তোমাদের গোজ্র প্রবর্তক 

মুদ্ধাভিষিক্ত ও অগর, কেহ কেহ বা শুদ্রার গর্ভেও জন্মিয়াছেন। উপরোক্ত 
ভরায় মেয়ের সংঅব ও যবন সংশ্রব থাকাতে আদত ব্রাঙ্ষণ ও ত্রাঙ্গণের 

কন্ঠার গর্ভজাত একটীও বিশুদ্ধ শশশৃঙ্গ তোমাদের মধ্যে বাহির করিতে পার 

কি? জ্রোণাচার্ধ্য, অশ্ব্থা মা, কপাচার্ধ্য গ্রভৃতি যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করেন 

নাইকি? চরক, স্থশ্রুত প্রভৃতি অগণিত ব্যক্তি ব্রাক্ষণ ছিলেন না! কি? 
বৈদ্যও ষট্কম্ম!। ষট্কর্খের প্রধান কম্ম বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। অদ্যাপি 

তাহাদের মধ্যে বর্তমান। প্রতিগ্রহের পরিচয় প্রবোধনীতেই আছে। 

তবে চিষিৎস! বৃত্তি ইহার উপরে । ভাঁল করিয়া শ্রুতি, স্মবতি প্রভৃতি 
পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, পূর্বে “বরা” হইতেই পন্ধিজ” হইত 

(এবং ছি হইতেই বিএ ও বিপ্র হইতে বৈদ্য হইত ..পবিগানতে বৈধযতাং.. 



। অতএব ত্রাক্ষণ ও পর বৈদ্য শঙ্জের বিশেষণ বলিয়া ধোকা 

রা কেবলমাঞ্র প্রতারকের লক্ষণ। এখন আর সে দিন নাই. 

ভামানের স্বরূপ দকলে চিনিয়াছে। বৈ?) কথনও ক্রাধণের উরসে 
স্টার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। বৃত্তি দেখি] সকল সময়ে বর্ণ 

ঠিক ্ পারে না) তাহার আদর্শ পরশররাম, টেণ। অস্বখ[মা, দিৰোদাম 

ইত্]াদি। বৈষ্কের কেবল চিকিৎসা বৃত্তি নহে। চিকিৎসা! ভরঘাজা? 

দানি চাস বংশী ভিন্ন অন্যে করিতে পারে না। এটা 
সাধারণ ত্রাঙ্গণের ধর্ম নছে, বিশিষ্ট ব্রা্ষণের ধশ্ম। এই জ্ন্ছ। চিকিৎসা 

(সাধারণ ভ্রান্ধণের ষটুকর্তের মধ্যে ধর! হয় নাই। এ বৈগ্যকুলগ্ক ভিত 
ষ কেছ আধুর্বেদ বিদ্যা অভাবে বৈদ্য উপাধিধাত্ী হইতে পারে নঠ। 

হনি অধায়ন, অধ্যাপনা, গ্রতিগ্রহ ও সময়ে লময়ে মাভন৪ কবিছা থাকেন। 

(যাঞজন অনেক চিকিৎসারই অঙ্গ যথা, বালচিকংলা, স্ৃতটিকিতদ! 

সি তোমাদের মধো কেহ কেহ এমনই য্ঘ ঘে টি গহ শব্দের অর্থও 

ষ্ 

সমান রি চাও ও তাহ] নিয়া রহ কর। একপ টা কোন সাহসে 

্রাঙ্ণ বলিয়! পরিচয় দেয় বলিতে পারি না! বৈদাপিগের গক্গিরি বাবলা ৪ 

আছে । একমাত্র চিকিৎসাবৃত্তি দেখিয়াই বৈদ্চকে মনুকা অট বল 

যয়না। তোমাদের মধ্যে ঝহারা জুশ বেছে, দাহারা তৈত। খি, লবণ 

বেচে, যাহার! মেটে হ্কা, কলিক! বেচে, যাহারা শিষ্টাম বেচে ও এইরূপ 

অন্যান্ত ব্যবসা করে, তাহার] কি মুচি) মোদক, কুমার বাতিল? আর 

যাহার! বন্ত্র বয়ন করে তাহার! কিজোলা নাচ্চাডি? চাটা ত কাশীতে 

তোমর! ভাল করিয়া! চেন । 

বঙ্গীয় বৈষ্থ চিকিৎসা] করে বলিযাই হবি মলক্ত আট হয়, তবে 

আদামের বেজধ্রয়া, গর্জরের ও পরাবের ব্রাঙগণ চিকিৎলক (বৈ 
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ার্ধক্য দেখা যায়। ব্যাস কি একখানা সরি লিখিয়াছিলেন, 
না তোমাদের এক এক জনের মনের: মত এক এক খান! মহাভারত এক 

এক জনকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, বঙ্গ দেখি? সাহিত্য সা বন্ধিমচন্ু 

চট্টোপাধায় এইবপ "শাস্ত্র ও পুরাণ, এমন কি গীত। পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে 

পারেন নাই; বরং এসব শান্তর ও পুরাণে অনেক গ্লোক প্রক্ষিধ ও 
'পরিব্তিত বলিয়া ধাধ্য করিয়! গিযাছেন। ইতিহাসজ্ঞ ও বহগ্রথ 
প্রণেতা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মন্ুসংহিতাতেও একপ দোষ ঘণ্টা ছে 
লিমা দেখাইয়া গিয়াছেন। ক্রাঙ্ষণ অপেক্ষা চগ্ডালের সংখা 
অত্যধিক দেখিয়া তিনি লিখিয়। গিয়াছেন যে, ত্রাহ্মণীদিগের কৃষ্ণকায় 
পুত্রের উপর বুঝি প্রীতি পূ্িক £ছিল, তাই শৃদ্রেরা কেবল ক্রাঙ্গণীতেই 
[ন্তান উৎপাদিত করিয়াছে! অতএব এই সকল পুরাণ আমরা 
প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এই সকল শ্লোক যদি কোন 
ধংছিতা বা শান্্র ছার প্রমাণিত হইত, তাহা হইলে অস্ত কতকটা 
্বীকার্য বলিয়! মানিতে পারিতাম। “বৈদ্যোহশ্থিনীকুমারেণ জাতন্ত 
বিপ্রধোবিতি* বিপ্রকন্তাতে অশ্বিনীকুমারের গুরনে বৈদ্যের উতৎপত্তি। 
[ির মতেস্পকন্তাকালে জাত সন্তান (সন্তানের মাত! উৎপাদক কর্তৃক 
(হীত। না হইলে) কানীন ও মাতৃবর্ণ হয়, অর্থাৎ মাতার পিতৃবর্ণ 
প্রাঞ্ত হয়। আবার পরোঢ়া অসবর্ণ। স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মাত। পিতার 
ধ্যে হীন বর্ণের বর্ণ প্রাপ্ত হয়। কুস্তীর পুত কর্ণ ও নকুল-সহদেব কথ্য ও 
িনীকুার বার! উৎপাদিত হইয়! ক্ষত্রিয়ই হইয়াছিলেন। শুরু যভুর্ব্দ 
1১* মঙ্জ্রের ভাষ্যে উবট্ লিখিয়াছেন--”অঙ্টিনো হি দেবানাম্ অধবর্ষ*-_ 
[এব অশ্বিনীকুমারছয় ক্রাঙ্ষণ হইলেন। বন্তডঃ দেবতার সকলেই 
িঘ্ের নমস্্ হত্তরাং রেষ্ট । এজন্ত দেবতারা যে জাতীয় হউন না, 
বিংপাদিত মানবী-সন্তান, প্রাচীন সামাজিক নিমাচসারে সাত্ৃবর্ণই 



হইত। ভবে এখানে আহারের উৎপাদিত বিএোতিৎ, অর্থ 
বিপ্র-পত্বীর পুত্র বিশ্রাই হইবে। অতএব এই প্রদশিত বাক্যের যে কোন 

মূল্য নাই তাহা ফ্রব। ইহা জাল পুরাণ লেখকের বৈস্যবিদ্বেষিতা 

পরিচায়ক । অশান্ত্ীয় জাল ক্লোক উঠাইয়া বাহবা নেংয়। ও উৎবর্, রখ 

অপকর্ষ দেখান তোমাদের অগাধ বিস্তার ও গ্রকীতির পরিচয় নয় কির ন্ 

এই সফল দেখাইয়াই বোধ হয় তোমাদের কুলের দোষ লুকাইতে চা 

ধন্ত তোমাদের প্রতারণা ! অঙ্বিনীকুমার শৃত্র হইলে লমন্ত দেবগণ লহ 

দেবধাজ ইন্ত্র তাহাকে পৃজা করিতেন না। ব্রাঙ্মণ্রেট 5৪ জ্যোতিষশাঙ্জ 

মতে বৈশ্ত | অশ্বিনীকুমারও সেইরূপ জ্যোতিষশান্্র মতে শূদ্্ বটে, অধ 

ভিন্ন সর্বদেবপৃজয। তোমরা নিজেই ববিতেছ যে, মহাভারতীয় 

পুরুষ ও মুনি-খধষিদিগের কথা অন্মদাধির মধ্যে খাটে না। ছে 

দেবতার! কি মুনিখবিদিগেরও পূর্বববন্তী ও পুজনীয় নহেন? আধার 

দেবতাদের জ্বাতিবিভাগ এখন কে করিল বল দেখি? তোমাদেক় 

গ্রকতিগত পোষ থাকাত্তেই এরূপ আবোল-তাবোল বকিত্বেছ। এই স্ 

প্রল্ূপ বাকযও পদ্থিজেধু বৈস্ভাঃ (মাল? এই শান্্রবাকা হা করিতে 

ন! পারার ফল। 

বৈদ্ক শব্দের অর্থ যে চিকিৎসক নয়, তাহা পূর্বেই দেখান ইয়ে! 

নৈস্ভের বিশেষণ ব্রার্দণ বা বিপ্র কোথাও নাই। তসণ কিবিপ্র বিষে 

কখনও দ্বিজাতিবাঁচা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তকে বুঝায় না, ইহা -বোধ হয় ক্হের 

অন্বীকার করিতে পারিবেন না। আতএব চিকিৎসক বপিয়া ধন 

বৈস্তদিগকে মনূক্ত অঙ্ষ্ বল! পাগলের প্রলাপ বই আর খিছুই দে? 

বঙ্গদেশের হাওয়ার গুণে বৈস্ঞগণ আছ) হইয়াছে কিন অগা ছার 

বৈসগণ বাহ্মণই রহিয়াছে, ইহা বলিতে চাও কি? আবার | 

রনি (বাণ, স্বীকার করিযাও তোমাদের নীন্কঠ, সৈদিগ কেপ 
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ধা পুপ্পা্লি নিবেদন করিতেছি ।” 

:.. এখন দেখ ধাহারা সদাশয়, স্বার্থপরতা ও হেষ ধাহাদের অজ্ঞাত 

হার বৈস্তরাপ্ষণদিগকে কিন্ধপ পুজা! করিয়া থাকেন। বহু পণ্ডিত 
বৈদিক ্ রাঙ্মপ, ধাহাদের ধমূনীতে এখনও বিশুদ্ধ ব্রক্ষরক্ত বর্ধমান, 
াহাদের কেহ কেহ বৈগ্ঠত্রাক্ষপদিগের সম্মান ও মর্যাদা জাত থাকায়, 

[বন্তব্াহ্ষণগণকে কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়।, তাহাদিগের জাতিগত 

্বাকষপাচার পালন করিতে উপদেশ দিয়! সদাশয়তার পরিচয় দিতেছেন। 

ফাঈধামের কতিপয় বিশুদ্ধশোণিত বৈদিক ব্রাঙ্মণ যবনাঁদির বীর্ধযশোপিত- 
ছা স্কাীয় ও বারেন্ত্র অব্রাঙ্মণদিগের সংশ্রবে আসিয়া আপনাদের 

্লাত্যতিমান ও সদাচার নষ্ট করিতেছেন। কালে অবখই ইহাদের 
টং স্লোদয হইবে ও তাহাদের জাত্তিভাই বৈস্তব্রাঙ্ষণকে এরূপ বিষচক্ষে 

পিখিবেন না। বৈদিকের আচার ব্যবহার এখনও ট্গ্বরাদ্ষণের 

হাঁচায়ের ভায় অনেকটা বিদ্যমীন আছে। তাহাদের মধ্যে এখন পর্বান্ত 

কেহ অন্তান্ত ত্রাঙ্ষণের ন্থায়, রাঁধুনি, আরদালী, চাপরাসী, ডাকপিয়ন, 

[ভাকবাহক, কনেষ্টবল ইত্যাদির কার্ধ গ্রহণ করিয়া জীবিক। নির্ববাহ 

ুযিতেছেন না। তোমরা ধখন আরদ।লী ও.চাপরাসী হইয় প্রভুর 
|্চাৎ পশ্চাৎ তাহার বাঞ্ধ, ছাতা, ছড়ি স্দ্ধে করিয়া ঘুরিতে থাক, 
জিখন তোমাদিগকে কে সম্মান করিতে পারে ? বৈদিকগিগ্সের অধিবাপার্দি 

চারের সহিত বৈদ্থদিগের বিবাহাদির আচার পৃথক নহে। গো 

[ও বেদশাখার সাম্য আছে। তাহাদের মধ্যে এখন পর্যন্তও 

£কহ ধর, কর, জাশ প্রভৃতি বৈদ্ভের পদবী ধারণ করেন । ধাহারা 

॥ যে বৈতের পদবী ধারণ, করিতেন ত তাহা 
টি এয 

উিনেকটা তৃপ্ত বোধ করিতেছি এবং সেই সত: গুরুদেবেন চরণোদ্ধেশে 

ভারা, চ্বর্তা প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত, তাহাদের মধ্যে রর 
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প্রমাণও পাওয়া যায়। বৈস্তদিগের কুলপঞ্ধিকায বৈস্দিগের মর 

্ষপের সহিত যৌন সহন্ধের পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে । অঞ্ঞ 

ও বৈদিক থে এক শ্রেণীর আমণ তাহাতে কোনকগ সন্দেহ থাকি 

পায়ে না। প্রবোধনীতে বৈডের বৈদিকের সহিত যৌন সস্ধে ধা 

লিখিত হইয়াছে । তাহার. বিরুদ্ধে এপধ্য্্র কিছু বলিতে সাঃ 

হইতেছে নাকেন? পুরাণ প্রত্থত হইতেছে কি? ৮ 

বৈদ্ভ চিকিৎস। করে বলিয্না এই একমাত্র কারণে বৈষ্থকে মনু অথ 

প্রতিপন্ধ করিতে চেষ্ট। করিতেছ। টৈস্থের বৃত্তি যে অধাযন, অধ্যাপন! এব 

ভাহাই যে তাহার প্রধান বৃত্তি তাহাও দেখাল হইয়াছে। শান্ত বাথ 

পদদলিত করিয়া তোমাদের ঘেউ ঘেউেকে শুনিবে? রাধুনি 

বাবসা ঘে করে সে স্থপকার এবং ভারতীয় কাপে গোপাল ও নাপিত 

এই বৃত্তি ছিল) অত্তএব তোমাদের মধ্যে থে এ বাবলা] করে।, ৫ 

গোপাল বা নাপিত, আর তোমাদের নধে) যে চিকিৎসা কণে, সে মন 

অন, তোমাদের মধ যে চাকুরী করে সে শূত্র ইত্যাদি | বৃদ্ধি গেছি 

বহুপূর্বে শ্রে্ট বিভাগ হইত এবং এ দকল শ্রেণীর সকলেই বরাাণে 

সম্তান ছিলেন। থেমন একজনের ৪ পু কেহ পুগোহিত,কেহ উল 

বা দোকানদার, কেহ বা কেরাণী এইমাআ। অপিচ বেধল মনু বাগ! 

বৈশ্তা কণ্তাতে উৎপন্ন ব্যক্তিকে অঞষ্ঠ বলিড না) প্রাণাচাধ। ও পিতৃ 

বলিযকাও মুখ্য ত্রাঙ্মণকে লক্ষা করির| আষ্ঠ শব স্থানে স্থানে বাবধত, হ 

ছে এবং কথ দেশবাসীকেও কথন কথন মঠ বল| হইয়াছে। ঠা 

সকলেই বিশদ বরাহ্মণ,মনূক্ত অষ্ঠ নহেন। চিকিৎসক বা ভিষক্ শখ তে 

বরাঙ্মণকেই বুঝায়। চিকিৎস৷ শান্ত অধ্যপনাকালে 'ভিষক? তিন. ১ 
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গটাকে ইহাদের মতিষ্ষের ভিতরে উড়াইয়| আনিবে ইহাতে আর 
বচিত্র কি? সিদ্ধান্তবাগীশের সি্ধান্ত বড়ই চমৎকার | ছনুর একটা 
লোকের *সদৃপানেব তানাহুঃ” এই স্থল হইতে “সদৃশ" শব্টী ধরিয়! 

মানিয়। মহাভারতের ক্লোকটার অর্থ করা হইল! তাহাতে আবার 

বিপদ; কারণ তাহা হইলে আবার ব্রান্ষনীর গর্ভক্জাত সন্তানও যে ব্রাম্মণ 

য়ন! তখন “ভেঘাগর্ত ও ভেদগর্ভের” আবির্ভাব হইল ! গর্ভন্নাব 

দ| হইলে এখন কথ! কে বলে? তোমাদের সকলের স্কন্ধে নিশ্চই 

ঙ্গধৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। আমার ন্তায় সাধায়ণ লোকের 
চক্ষেই যখন ধুলা দিতে পারিডেছ না, তখন কোন্ সাহলে টৈদ্ভপঞ্ডিত- 
ফবিগকে ঠকাইতে চাও। এই মুধে তাহাদিগকে ফুংকারে উড়াইতে 

প্লাও? অর্বাচীন আর কাহাকে বলে! তোমাদের মহাভারতের 
৪৮ অধ্যাথের পরক্ষিপ্ত প্লোকটা টিকিবে ন! বলিয়া মগ, ব্যাস ও ভীন্মকে 
কেহ পায় ঠেলিবে, ইহা কিরূপে ভাবিলে? তোমাদের কথায় যুদ্ধ! ভিষিকত 
যখন ব্রাহ্মণ নয়, কাজে কাজেই তোঘাদের পূর্ববপুরুদেরাও ব্রাহ্মণ নয়, 

কখন আর এ প্লোকটার জন্ত এত আস্থির কেন? 

.. এই শ্রোকটী কালীসিংহের মহাভারতে নাই। প্রাচীন হস্তলিখিত 

মহাডারতেও অন্তরূপ। সেই মহাভারত মন, বাস, নারদ ও ভীগ্মেনর 

মভাবলখী, অন্ভএব তাহাই স্থীকার্ধয, তাহা পরে দেখাইতেছি। 
োমাদের মেখাতিথি ও কুন্ুঞ্ষর মনগড়! ষঠাভারত মন্বর্থবপরীত, 

ছা! কেহ মানিতে পারে ন।। আর ব্যান একখানা মহাডারতই 

খা ছিলেন, তাহাও পূর্বে বল। হইয়াছে। কুলগুকষে টৈস্ভবিছেষী 

[ছিলেন তাহাও পূর্বে দেখান হইরাছে। স্বার্থপর, বৈস্বিদ্বেধী 
লধ্$ এ হা টা টা রী ই যানিসে অস্ত ব্যাখা 
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তে পারে না। পাণ্ুতের কথাত বছদূর। ভীম্ম কি বধ্যা খ্রি 

স্কে যুধিঠিরকে এই কথাগুলি ডি মুখটি ভি 
যদি ৮ নয় জ ্ 

করিয়। দেশে স্থান না পাইয়। কাশীতে যাই ত্রাক্ষণের সংখা বৃ রা 

করিয়াছ সত। বটে, কিন্তু এন্প প্রতারণ। করিয়! বৈগ্চকে অখট বানাই 

পারিবে না) অথষ্ঠটকেও বৈচ্য বানাইতে পারিবে ন|। মন্গু বলিয়াছেন- 

*জ্ীধনন্থরজাতাস্থ ছিজৈরুৎপাদিতান মবতান। « এ 

সদৃখানের তানাহু মাতৃদোষবিগহিতান্।” টু 

এখানে ব্য পদে পত্ী অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী বুঝাইতেছে না? 

তোমাদের মত ব্রাঙ্ষাদের ও কেশেলদের বর্ণনিপয়ের জন্যই তগবান্ঠ 

মন্তু এই সুয় রটনা করিধাছ্েন। এই জগই মর পূর্ব 

হম ক্লোকে “পত্বীগ্র উল্লেধ করিয়া বিবাহৃতা স্ত্রীকে বুঝা ইয়াছে, 

এখানে এই স্ত্রী শবে বিবাহিত ব্যতীত অঈলোম বরাত ক্ষয়? 

বুঝাইতেছে । বিশ্বনাধও কতকট! এই অথ করিয়াছেন 

ইহাই প্রক্কতার্থ এবং তাহা! হইলেই সকপ দিকে সকল শাহ 

সামব্রত রক্ষা হয়। এই সকল স্বী দোষবিগহিত। অর্থ 

পরোঢা বা অনুটা। ইহাদের সঙ্তানই সদৃশ অথাৎ অপদদ, নি 

বিবাহিত! স্ত্রী অর্থাৎ পত্ধীর লম্মরন নহে | সঙ ব্যাস, সাক 

নারদ প্রভৃতি এই অথই করিয়াছেন। ব্রা্ণের ্রা্ষপাদি তিন: ৃ 

 ক্ষতরয়ের গতি ও বৈপ্ত এই দুই বর্ণে ও ইৈ্তের বৈ এই এক 

এউৎপানিও এ এপ. লঙ্তান এ অবিবাহিত, অঙথলোমা। ফা 
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রা পরীর গর্ভজাত সন্তান ঘে বর্ণের উৎপাদিত সেই বর্ণ ই প্র প্রাপ্ত ন্ 
ী "তির সমানবর্ণাই হউক বাঁ অন্থুলোমবর্ণাই হউক । প্রকৃত 

ধর্থ করিলে তোমাদের মনগড়া শ্লোক টিকে না বলিয়া কি কদর্থ করিতে 
ইবে? এপন দেখ প্রতারক কে? 

বিবাহিত! বৈশ্বকন্তার গর্ভজাত সন্তানের মাতৃদেষ কি করিয়া হইল? 

[ক্গণের শূড্র। বিবাহের সায় বৈশ্ব। বিবাহ কি নিষিদ্ধ বলিয়। শাস্ত্রে 
ঈথিয়াছে? বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তানের মাতৃদোষ থাকিলে ক্ষত্রিয়ার গর্ভ- 

দাত সন্তানের মাতৃদোষ আছে । তবে তোমরা নিষ্ৃতি পাও কিন্পে? 

ঠীকার করিতেছ যে, অব ব্রাহ্মণের বিবাহিত। বৈশ্য কন্তার সম্ভান। এই 

ব্টকন্তার যে কোন দোষ আছে তাহাও দেখাইতে পার নাই, 
[ারিবেও না। তবে বৈশ্যাগর্ডজাত ব্রাঙ্গণের সন্তানের মাতৃদোষ কি 

[রিয়া হইল । তোমাদের মহাভারতের অস্গশাসন পর্কের ৪৭ অধ্যায়টা 
চাল করিয়া পাঠ করিয়া দেখ; উহাতে এই লেখা আছে যে "ত্রাঙ্ষণণ্ 
ক্ষতি ও “বৈশ্ত” এই তিন বর্ণে বিবাহ করাই ত্রাক্ষণের প্রশত্ত । 

দাবার ইহাও দেখিতে পাইবে যে, তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ওরসে 
হারা জনসগ্রথণ করেন, তাহার! ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হল। কালী- 
মংহের মহাডারতেও এন্সপ লেখ আছ্ে। কাঁলীসিংহের মহাভারতের 
বাদক পণ্ডিতগণ বুঝি তোমাদের অপেক্ষা মুর্খ ছিলেন বলিয়! 

টামাদের বিশ্বাম। তাই ছত্রে খাইয়া বেড়াও ও সমূন্, বারি/ধি প্রভৃতি 

লজ বা পুঙ্ছ তাতে বুনিয়। লও । ব্রান্ণের বা দ্বিজের পক্ষে শৃদ্রাৎ : 
যাহ ই নিষিষ, তাছা ভারম্বরে সকল শান্্কারেরাই বলিয়া পিষ্ধাছেন ॥ 

৮ তের অস্থশানন পর্সের ৪৭ অধ্যায়েও তাহা বিশদকগে বিবৃত 

়াছে। রা সন্ভোগ রিলে ও যাপন সন্ধান উপ ই 
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র্যা নাই :-- 

বৃুধলীফেনপীতস্ত্র নিশ্বাসোপহভস্ চ। টু 
তক্াফেব প্রস্থ নিন্ধুতিন” বিধান্ধতে ॥ পু 

মছ১৯: 
ভাই একমাত্র শৃদ্তার সম্তানই মাতৃদোষ হেতু ব্রার্ষণ হইডে 

পারে না, শৃত্রই থাকে। মহ্থর ভীত অধ্যাদ্ধের বচনে বাতির়েক 
তায়, ব্রাহ্মণের শৃত্রেতর ভাঙা ত্রাশ্থণীহ হই খাকে। আছর, 
১০২৮ শ্লোকেও উহাদিপকে 'শ্ুঘোনি" বলা হযাছে। প্রক্চিলোহ্জ 

সন্তান শূ্রব্ণ প্রাপ্ত হয়। আবোল তাবোল বিণ ধন্থতীক বৈ. 
ও স্ত্রীলোকদিগকে ধোকা দিয়া আর কত দিল একপ আচারঘষ্ট: 
রাখিতে চেষ্টা করিবে ও ভাহাদিগকে নরকগামী করিবে? ভগবান্.. 

তোমাদিগকে অব্থই ইহার শান্তি দিবেন । পর জগ্পে তোমরা! নিশ্চয়ই. 
নরকের কীট হইবে। ) 

“ভাধ্যাশ্চতে। বিপ্রশ্থ ঘছোরাত্ম। প্রজ্কায়তে | 

আরচুপূর্ব্যাং হয়োহ!নৌ মাতৃজতো) গ্রশথধত: | সি 
এই শ্লোকটী যে প্রক্ষিণ্ত বা বিকৃত তাহা পাঠকগণ মাপিক পঞ্জিকা, 

ইৈস্থ প্রতিভার ১৩৩৩ সনের টৈদ্যান্ছের ওয় ও ৪ সংখা ৯৯ পৃষ্ঠ: 

শশ্মার্ত আঙ্ছণ বনাম ব্ছ ব্রাহ্মণ” প্রবন্ধ পাট করিলেই বিশেষ অবগত 

হইতে পারিবেন। এই বচন যে জাল তাহ এক প্রন. 
ও 'মাতৃজাতেটা' পদের ব্যাকগণ গত কুল দেখিলেই প্রাণি; 
হুইবে। ক্ষতিয়া ও বৈশ্থার মধ্যে ক্ষতিয়ার দোষ হইল না, কিন্ত বৈশ্থার 
োষ হইল! বৈস্ঞাবিযাধ যখন রাগের পক্ষে উল নি 
হারাতে .দেবিকের, তখন বৈতায় বিকপে, মেজ তাতে. রী 
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এই ক্লোকটা যে ভ্রান্ত ও বজন ব্রাক্ষপদিগের গোত্র প্রবর্তক দিগকে 
ূর্ধাভিষিক না বলিয়া মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিবার কৌশল ব্যতীত, আর 
কিছুই নহে, তাহা বেশ বুঝ! যায়। কিন্তু তাহাতেও তোমরা পার পাইবে 

না, কারণ অন্থ্ঠও ত তোমাদের গোত্প্রবর্তক) প্রক্কত শ্লোক প্রাচীন 

পুথিতে এরূপ দেখা যায় ।-- | 

ভার্যযাশতস্ত্ো বিপ্রশ্ক তিহ্যঘাত্মান্য জামতে । 

আম্ুপূর্ক্যাত্বতো হীনে। মাতৃজ্জাতৌ প্রস্থতে ॥ 
গারঃশবে! ব্রাহ্মণটোষ পুত্র: শৃদ্রপুছ: পারশবং তমাহঃ | 
শুশযকঃ দ্বা বুলস স শ্যাৎ শ্বচারিত্রং নিত্যময়ং ন অন্াৎ ॥ 

তির: ক্ষত্িয়সন্ঙ্কাদ্ ঘয়োরাস্থাশ্ত জায়তে | 

হীন বর্ণ স্ততীয়ায়াং শৃদ্ত উগ্র ইতি স্থৃতঃ॥ 
ত্বেচাপি ভাষ্য বৈশ্বশ্ত স্বস্যামাত্মাহশ্ত জায়তে। 

হীনবর্ণো দ্বিতীয়ায়াং করণো! নাম জানতে ॥ 
অরথাৎ ব্রণের তাঙ্ষণ, ক্ষত্রিঘ। বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি বর্ণের 

স্ত্রী ভার! হয়, তরধো পূর্বোক ভিন স্ত্রীতে ইহার পুন্ধ বিগ্রাতথা 
অর্থ ব্রা্ণ হয়। হীনবর্ণ। শৃত্রার পুত্র মাতৃজ্জাতি ( অর্থাৎ শূত্রতব) 
প্রা হয়। শূ্জাবিবাহ অমস্্রক বলিয়া শৃদ্রা পতির গোত্র বা বর্ণ 
গ্রাথ হয় না। বাস এইকুপে মহাভারতে মনু ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। 

পাঠকগণ এখন দেখুন অদ্ঘঠ যে বৈশ্ব, ইহ! কি করিয়। হইল? এখন 
দেখুন প্রভাগক কে! ইহাই কি উহাদের ফুংকার! গোলে হরি 
বোল দিলে চলিবে না। কাক চক্ছু মুদি চালায় পৃরিষ গুধধিয়] 
ঝাখে ও মনে করে ষে ভাহা কেহ ছেখিল না। ইহাও তাহাই নয় কি? 
এখন টা বিচার করিয়া হর ্ প্রতারক. কে. এবং কন্ধ দিন. 
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| র্ধাচীনদের ফখা আনিহা হাসি পা্।  নিখিষাছে 
দফতিপন্ বৈভ্ঞস্বানের কিছু অথ হওয়ায় স্পর্ধা হইথাছে )” আগর 

সা স্পর্ধা সহ কঞিলেও ভগবান উহা স্থ কঙিবেন না। ইহাই: 

বত সম্প্রদায়ের অধংপাতের সোপান"-তোমাদের হা ছোটলোকেক়া 
[খেই এই কথা শোভা পাছ। ভারতীয় মুনিখবিদিগের শাশে লোক: 
|ীত হইত যনে করিযাই বোধ হর তোমরা তোমাদের ত্রাণ ডেকের 
পা দেখাইতেছ। তোমাদের মখো যবনাদির বীণ্যপ্রাঠুধে তা্মণ। তেই: 

উিতটক আছে, বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছ কি? টস্তদিগের দা! রঙা, 

দেখিয়াও | কি ভোঘাদের হিংসার নিবি হয় নাই? বাহার! একদিন 

বঙ্গদেশের একচ্ছর রাঙ্গা ছলেন, ধাহারা তোমাদের পূরবপুরষদিগকে 

একমা লোটা কম্বল সহ বজদেশে আনয়ন করিঘাছিলেন, ধাহারা 

তোম! দেটিসথ পৃর্পুকষগণকে অন্য 9 ক্সম্প দাল করিয়া 

প্রতিপালন করিয়াছিলেন, খাহাদের প্রদত্ত তুসম্পন্তি তোমাদের, 

কেহ কেহ এখনও ভোগ করিতেছ, স্কাহাদিগকে লক্ষা করিয়া তোমাদের 

ভায় কুকুর বাতীত দন্থের পক্ষে এন্প উক্কি করা কখনও সম্ভবপর 
নহে) ভবে লেকে বলিয়া থাকে যে "কুকুর য়ে পাতে থা সে 

পাতেই হাগে।” গাহজ তোমাদের পুষতে পালিতেই বৈগ্ঠ ফির, 

পিএ পর্যাস্থ হার! কোনকপে তোমাদের সম্মান নষ্ট করেন নাই। 

মহামহোপাধ্যায় গণনা সেনশর্ধ। সরন্থ হীর পাঙ্িড/ দেশ দেশাসয়ে 

বিখোধিত | হিংসা করিলে কি হইবে? তোমাদের 'গণনাথ' গণনা 

করিয়। অভ চিত সঙ্গোধন বা তাহার বিস্তার পরিচয় পাও নাই বলা 
১ “যাদের সায় পণ্ডিত মূর্ণের পক্ষেই শোভ| পায়। তিনি কাঈীর রশিদ 

তি ও বিশ্বনাথ ই পু শি্চকান টা লংতকলেছে 

ি 



তৎপরে মেতিকেল কলেজে টা সমাপন কারা রদ 
: করিয়াছেন। কলেছে শিক্ষালাভ করিবার ক্ষমতা! তোমাদের হ্মনাই 
বসিয়া গান্ত্রদাহ কেন? তোনাদের কাহারও কাহারও বিদ্যা ত নর্্ালস্ুজে 

খজুপাঠ ও তজ্জাতীয় মহাগ্রস্থের অধ্যাপনাতেই শেষ! কয়েক পুরুষের 
'আচারকে কুলাচার বল! যায় না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যজন 

"ব্রাঙ্ষপদিগের মধ্যে মুখ্য ব্রাহ্মণ কেহই নহে,এবং রাটীয় ও বারে ব্রাহ্মণের 

, মধো যে ব্রা্ধণের রক্ত নাই তাহাও দেখান হইয়াছে । কাজে কাজেই 
এখন ইহাদের দ্বার! দৈব ও পৈত্র কার্ধয করিলে কার্ধা পণ্ড হয় কিনা, 

_ ভাহাই বিবেচ্য । | 
.. সরক্বতী মহাশয় ঘে কয়টা সহকারী সঙ্গে লইয়। নবদ্বীপ গিিয়াছিলেন, 

সাহাদের প্রতিও অর্কাচীলের! অভদ্রোচিত ভাষ! প্রয়োগ করিয়াছে। 

: স্তাহারা সকলেই কৃতবিষ্ঠ বস্তা এবং বুদ্ধির প্রভাবেই অর্থোপার্জন 
ক্করিয়া থাকেন, ভিক্ষান্থারা নহে। বাঙ্গালার রাচী ও বারেন্্র আাহ্ষণেরা 
স্বাহাদের নামে ভয়ে কম্পমান। উহাদের মধ্যে কেহ বা অধ্যাপক, কেহ 

বা চিকিৎসক কেহ বা স্বার্ত; কেছই তোমাদের মত পরের অঙ্থগর্ছে 

জীবিকার সংস্থান করেন না। তাহারা যথাসাধ্য ভিক্ষা দিতে প্রস্তত, 
কিন্তু ভিক্ষা লইতে কখনই প্রস্থত নহেন। ' তাহাদের মধ্যে কাহাকেও 

বিচারে পরাশ্ত করিয়াছ কি? তোমাদের নাষ।লকেরা যখন সতায় 

বলিল ফে--"আমর! শ্বৃতি মানিনা” "আমরা এখন বিচারের অন্ত প্রস্তুত 

মছি,* তখন স্মরণ ছিল না, তাহারা কি, এবং সভার তাহারা কি 
জনক আসিয়াছিল? তোমাদের নাবালক তর্কবাগীশ বলিলেন “ল্লাষর! 

তি মানি না", জার স্থতিবাদীশ বলিলেন গ্আাধর! এখন প্রস্তুত, 

দই, টা বির বাছা 2 হি একটা ছার 



[ুরিঘাছ। এ কথাট। বলিতে একটুও ল্য বোধ কছিলে না। এগ 

রং কি জুতা! খাইয়া! ছুই দিন পরেই আবার তাহার বাড়ীতে হাহ 
ু্িণারপ তিক্ষা গ্রহণ কর! দেবীভাগবত কি মিখ্য।? দেবী ভা 
দিছে যে "রাক্ষলগণ মরিয়া! কলিযুগে বাণ হইয়া জন্মিবেন | . 
[তোমাদের চরিত্র ঠিক সেইয়পই হইয়াছে। ভপোবলে তোমরা ক 
্লান্ষণ হইয়াছ বলিয়া ঢাক পিটিতেছ, পরজয়মে এপ তপসাযুর 
নরকের কীট হইন্বা জন্মগ্রহণ করিবে, ইহা নিশ্চন্ধ। পু 
রাক্ষস ছিলে বলিয়াই ভোমরা এজন এনপ ইঞজিপনাহীহ 
হিংহক, পররীকাতর়, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক । তোময়াই ৮৮০ 

প্রমাণ দি লিবিযাছ যে, "মণুরার (বল আন্ষণ, জারব-ঘন সা 

ফরিয়াছে টি ভুত) ।* বৈদ্যগণ চিরকালই ব্ান্ষণ ছিলেন, ফেব 
রাজা গণেশের সমদ্ব হতেই তাহাদিগকে বৈশাচারী করিয়াছ। ট & 
কমলা আদচ্ফোলনে মত হন নাই! কুলাগত প্রাচান সঙাচ।যের 
পুনঃগ্রতিষা করিতেছেন । তোমাদের স্কায় যবনদিগের ্ 

তাহার! গ্রাথ করেদ না। ? 
তোমরা লিখিয়াছ যে, তপোবলে বিশ্বামিজ জয় হইমাও রাম 

ছিলেন। জিজাসা করি, বিশ্বামিত্র কি কলির ব্রাহ্মণ হইয়াছি। 
ইবস্গপও প্রকৃত আন্মণেরই সন্থান। ইহারা প্রত্যেকে কত 
ব্োনরপর, কলির মাছ ও অথবা খানি সে | 



৭ ভুত দক্ষিপাতরণ শতিভীর্ঘ মহাশয় বোধ হয় বৈদিক তা্মণ নহেন। 
তাহা হইলে কখনও এরূপ ম্বভাবের পরিচয় দিতে গারিতেন ন| | 
(দিকের এতদূর সত্যের অপলাপ করিতে পারেন না। তিনি 
বোধ হয়, তাহার চিঠির বিনিময়ে অর্থের লোভ করিয়াছিলেন, ও তাহা 
না পাইয়া এই খেল! খেলিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় গণনাধ সেনশর্মী 
ীবাকে চিকিৎসা করিয়! নিরাময় করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি নিজ্জে 
বাধ্য করি এই দণ্তধত করাই! লইমাছেন বিনে বোধ হয় আরও 
ভাল হইত। তবে লোকে উহা বিশ্বাস করিবে না বলিয়াই বোধ হয় 
উহ] লেখা পরামশসিদ্ধ হয় নাই। অনেক স্থলে দেখা গিম্াছে যে, 
ধানাতগ্লাদিয় সময় কোন কোন সঙ্গী জিনিযের তালিক। নিজে লিখিয়া 
ও ঘন্যখত করিয়াও কোর্টে সাক্ষ্য দিবার কালে বলে যে, গবর্ণমেন্টের 
র্খচারীর ভয়ে তা'লকা লিখিয়াছে বা দরখান্ত করিয়াছে, কিন্ত 
লিকার লি'খত (জনিষ দেখে নাই। ইহাও তদ্রপ নয় কি? গ্ডিত 
ইয়া কাগজ ন! দেখিয়া বা] তাহাতে কি জাছে অবগত না হইয়া ষে 
অন্তখত,করে, সে পণ্ডিত না মুখ? বংপরাধিক হইল তাহার চিঠি 
প্রযোধনীতে স্থান পাঈযাছে, তিনি এ পধান্ত চুপ করিয়াছিলেন। 
দহামহোপাধ্যায়ের স্বীর ও অপরাপর বহু নৈগ্য-বাদ্ঃ পর একাদশাহ শ্রাদ্ধে 
ইপস্থিত হইঘা উচ্চবাচা না করিয়| [বিদায় লইয়াছেন। এখন তীহীর 
[ুষ ভাঙগিয়াছে ও তাহার প্রতিকারের জন্তু নবদ্বীপের নাবাধক পণ্ডিত 
মগের সহিত তাহাদের মূরবিবি কাশীর কতিপয় ব্রাপ্ষণের নিকট চিঠি ঃ 
গাঠাইাছেন। আবার ইহা ছাপিতে কাশীর একজন হোমিওপ্যাথিক . 
চাঁ্তারকে লিখি! পাঠাইয়াছেন। ইহাহইতে আশ্চর্যের বিধয় বাক. চক পারে যোখ হ সংতী মহা ্ীর ্রান্ধে মহা: 



শু 

নে শর বিদ্যাড়ষগ এমএ মহাশয়ের সমান বিদ্যার নাপা ইয়া রই 

ন্ এবং তাই এই খেলা খোঁলয়াছেন। লেখার ভাব মোখং 

তাহা বুঝিতে পারিবে, প্রকৃত ব্যাপার এই ঘে। হঙ্গিগাঃ 

গরুটী পাইবার জন্ত লোভ কাবয়াছিলেন, কিন্তু প্রার্থন। 

মঞ্জুর না হওয়ার এই কীত্তি করিয়াছেন | 

পলংহাবে বব এই যে, কতকগুলি €কশেল বঙ্গীয় বৈস্: 

পুগকে তাহাদের প্রাচীন সঙগাচাএ শন পদবী ধারণ ও দশাহাশৌচ 

ক রতে দেখিয়া, আপনাগের রাধা নই হইবার আশঙ্ধায, 

ধুকুক্রমিক জাল-নুাচুরি ধরা পর্ভিতেছে ও বৈস্তবা্খণদিগকে , 

নির্যাতন ক রেযা রাশিতে পারিবে না! দেখিষ্বা কজোখে অধীর | 

'পাড়য়াছে ও হঙ্জন ব্রাহ্মণ সবার! চালিভ মালিক বহ্থমতা পঞিকাছ উহা ৃ 

বের মহাভারতের এক জাল শ্লোক অবলগ্ন করং : জাতিতথ নাস 

কাধ পাধিয়া ব সীয় বৈস্তত্াপ্ষণগণকে বধ গালি দিতে আরম য়ে 

ভধ পাছে, বৈস্জাঠতকে দাবাইয়া ন রাখিতে পারিলে। অথ 

েখাছেবি অন্থান্ত তব ভাতিখুলির জাতিনাশ করিয়াছেন, তাহ 

উঠিছ। পড়ে। প্রবানী, ভারদব্য প্রভৃতি কাগজ সাক্খাদারিক প্রধ 

প্রকাশ করিতে নারাজ । কিন্ত বন্ুমতীর স্বস্বাধিকারী ঘোর বৈভঙি ্ী। 

তাই তিনি, অকাতরে তাহার আ[ফসূক বিচার সা মলে ] 

বৈচ্থের বিরুদ্ধে 'জাঞ্গিতথ প্রকাশ করিতে কুষ্টিত হইলেন না। কি 

উদার প্রতিবাদ ছালিবার বেলায় তাহার স্থবিধা হইল না, এনং একর 

ভিত্তি দিষা শাবিগ্রি্ঘতার পরিচর দিলেন । খআলেক লেখা” ড়া 

পর ভঙভারণ বিস্কারত্ের যে গ্রতিবাদটী প্রকাশ করিলেন, ছাঃ 

প্রতিবাদের আবপ্ঠক অংশগ্চলি 615 পৃষ্ঠা কোই ছাট 

দরগা) আহার কুর কের তায মেবরহিত বলিয়া বড়ৃত! ক 



কব 

পারে না। মৃখেরাই এরূপ বলে। তবে চিকিৎস! বিক্রয় করা দোষ। 
নারায়ণ পৃজ। করিয়! মন্তুরি নিলেই দোষ, কিন্তু নারায়ণ পৃজা করিলে 
মোষ হয় না। জাতিতত্বের লেখকের মণ নবন্বীপী যবন ব্রাহ্মণের। কেবল 
বাদে কথ! বলিয়া অক্তার পরিচয় দিতেছে মাত্র । বৈস্তকুলজজ ব্যতীত 
পর ব্রাহ্মণের চিকিৎসায় অধিকার নাই, সেইজন্ত চিকিৎসা করিলে 
তাহাদের নিদা| ইয়, শ্রেগ বৈদা-ত্রাঙ্ষণের নিন্দা হইবে কেন? 
.. আবার মহাভারতে অথষ্ঠকে ব্রাঙ্ষণ বলিয়াছে দেখিয়া, বাসের উপর 
শ্হা আক্রোশ। আবার তাহার কারণ ভাবিয়া চি'্তয়া ঠিক করা 
হইয়াছে “অবধ্যত1” ও শ্দায়ভাগের অংশ"। তাহার বিবরণ উপরেই 
ওয়া হইয়াছে। ব্যাস উহাদের স্থায় প্রভারক ছিলেন কিনা, তাই 
তকে ্রাঙ্ণ বলিয়া বিচারক ও রাজার নিকট ধে [কা দিয়াছেন !।! 
ঢং জবার বলিতেছ যে, বৈস্ত ব্রাহ্মণ হইলেও উহাদের মধে। অস্ব্ঠও 
ছে বাছিয়া বাহির করিবার উপায় নাই । বৈস্বান্ষণগণ পক্ষাশৌচ 
লন কয়! অন্বঠনিগের সঠিত মিশিয়া গিয়াছেন 1! বাঃ! বাঃ যখন 

ছলে হউক বলে €উক উহাদ্িগকে পক্ষাশৌ5 গ্রহণ করান 
চই্রাছে তখন উহার! অবশ্যই অন! 

. তোমাদের বিষ্যাবুদ্ধি বোঝা গিয়াছে । এই বিদ্যা লইয়া নবন্ধীপের 
বিষ গুলী' সাজা প্রবোধনীর সমালোচনায় অগ্রসর! ঘুঘু দেছিঘান্ধ, 
টা দেখ নাই? যাতা হউক, বাছাধনদের ক্ষষে ক্রম মুখ বন্ধ হইবে 

তাহারা ক্রমে ক্রমে পথে আ'সবে। “গাধা লেই জলউ খায়, 

খোলাইয়া নেয় ।* 

জকত,কখা এই যে, বঙ্গদেশে বৈা্ণের প্রাধান্ত দেখিদা ( এৰং 

জম জানষণাধগকে কৃপখে যাইতে মে, এ ব্রাজগণ বগা 



[ «৩ এ 

ক্রয় প্রভৃতি করাতে ) হন বাঙ্ষণগণ বহু ফাল হইতে হাদয়ে বৈ? 
পোষণ করিয়া আলিতেছিলেন । বৈষ্ঞ রাজনের অবসানে ভাহার 

গ পাইয়া বৈস্তদিগকে নির্যাতন করিবার পথ খুজিতে খার্ছে 
খ্যাধিক্য হেড ছলে বলে ও কৌশলে শান্তর পরিবর্তন ও নানায়প 

সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। পরে রাজা গণেশের লময্ সবর্ণ-স্থ ক 

খিদা বৈভরাখণগণকে মনুক্ত অন্ঘঠ বলি জোর করিব! বৈশ্থা রং 

হণ করিতে বাধা করে। তগবধিই বৈগবাঙ্ণগণের অফনতি 
পিড তওয়া সকল ত্রাঙ্গণের পক্ষে সহজ ব্যাপার না হওয়ায়  বৈষোরা 

টিং)! চিরকালই কম ছিল। বৈদ্যরাজগণ শ্বছতে অসাধারণ পঙজি 

পি শ্বরতগরস্থ বচন করিয়াও গিঘাছেন। কিস তাহাদের, 

জধ:প জলের পর হন্গন ব্রাঙ্মণতিগের হপ্গে শ্বতি রক্ষার ভার অর্পণ রিয়া 

ৈদাব্রানছণগণ কেবল সাহিতা, ব্যাকরণ ৪ আমু? 51 করিতে] 

খাকেন। এখন ইংরেজের রাজত্ব, খান্গাগণেশ এ লাই আর জোক? 
জুলুমণ্ চলিবে না; ছাই ভাহার! এখন কাবার স্বর আলোচনা 

করিতেছেন । ইঠারা বিছানের বংশ, বিদ্বান, সহজেই শান্ের সন গ্রহণ. 

করিতে সমতথ | এখন আর ধোকা চলিবেনা। সরন্বতী মহাশঘের বাড়ছে 
শী অন্যান বধৃগ্তলে চিরকাল হইতেই দশাহাশৌ খহপের প্রথা চিক 
আলিতেছে। নি স্াক্ষগাপসদ বা নিইষ্ট ব্রাঙ্ষণ একট শীকার করিবেন 

কেন? তোমরা ভুলেও সত্য কথা বলিতে পার না । জবার, 

চিকিৎসা! করে বঙ্গিয়াই বৈদ্ককে খছঠ বানাইছে বন্ধপারকর ! এ. 

হারীক্ের বচনে ক্ষ স্থানে “বৈষ” শঙ্ব বসাইতেও ক্রটী জরি নাইস: + 
বিপ্রো ঘৃর্ঘাতিষিক্তস্চ বৈ: কষতিয় এবচ। . 
চি পৌর . 





রঙ ঢু ত্ ্ 

( শ্ৈদ্যঃ যোগী, আহিজব। ও কাকসছ্ছেকা। 

পর 

শনীযুক্ত শ্বামাচরণ কবিরত বিচ্যাবান্ছি 
খে, 

পদ শসা ছা 2 এটি কাকার 21 

শ ঈদিকিদনা পেত ল ইং ন গা তি ঠিষ ৮ 

৬কারাধাদ 

৮০ নহ মিশিক পোঁখির) ) 

ভিস্পালাঙ্ক পাউিশাহল। ১শ্বশ্ডে 

জংসম্পাদক 

জীদারদাপ্রসাদ বল্দোপাধ্যায় 



প্রাসাদ 
. ভরীতেস্থ্স শর্্া 
ঃ :৮* নং হিশির পোখর! 

চাস (89787680100 ) 

. এই জাভিতর সম্বন্ধে হর্ভভ প্রভৃতি ইমু রদ্েশ্বর শন্দা, ৮৯ নং 

মশির পোধরা, বেনারস সিটি--এই কানায় "াঠাইবেন। 

প্রিন্টার--শ্ীভূতনাথ সরকার 
কিক্টোরিযা প্রেদে.. 

৯১৬ মহেজে গোস্বামী লেন, কলিকাতা) ... 



. যাসিক বহমতীর ১৩৩২ কাষ্ঠিকসংখাার. ইহার কিহদংশমাজ গা 

হইয়াই দেশবাপি তুমুল আন্দোলনের সী করিধাছে। সা 

উহাতে সকল মালে বার না হওয়ার জন্থ অত বিগ 
খাকার সাধারণের আগ্রহে ইহ! পুকাকারে প্রচাশিজ হইল। মা 
বহুমতীর সম্পাদক মহাশঘ সম্পদ কায দানিক অহথসারে ইহার ৫ 

অংশ পরিবতন এ পাববঞ্জণ জা তজেন। পাুলিশি দা 

ই অবিকল রাখা হুইয়াছে। 

। সমাজগঠন ছুই-?শ দিপে বা ছুই-দশ বৎসরে হয় নাই। ং নী 

রঃ বহু যুগের চেষ্টা হইয়াছে এবং সথশন্ধপায। ও সনম, চলি রি 

আসিতেছে । হিন্দুর সমাজমন্পির ধের তিতির উপর স্থাপিত । ৃ 
হুদ ও হলি । সেইর্জন বছ ঝঙাবাতে, বহু জলপ্রাবণে। বন ছু দর 

কম্পে ও 48 কঠোরাধাতেও বই কাল ধারতা অঙ্ুর ও অব্িলির। 
রহিয়াছে পরিণাম লা ভাবত, পশ্মের দিকে নাচাহিয়া, ঘথেচ্চাক়ে 

শে তাকে অপার £ টা করলে, আআপনাদিগকেষ্ট নিরাশ, 

হইতে এবং নিষ্েঠ নিঙ্গে: প্ে কুট তারাই কারশতি বগি তবিষ্া্জে 

ক্ীতো ককেট অস্্াপকারতে হইব এও আলষু নিহারণের অভিগ্রাযেই? 

ই পুত্িক! লিক তইদাতে | 

আশ +রি--সম্ পাশতনগনা। সন ধন্দস5। ও রাক্ষস. 

সমন্ত হিনু সানাছিক মহোদদগণ, এবং হাহাদের জাতিতর লিখিত হইয় 

ভাহারাও অবিপত্ে ও একযোগে গ্রামো্রামে ও নগরেনগরে পথ 
সমিতি করিয! এই পু্তকের আলো১লাহ সবপ্রকার বনি নিয়া+গ 

ইতিকর্তবাড| অবধারণে বন্ধপরচর হইবেন। শ্বধন্থনিও চিন লংবাধ 

ও ৪ মাসিক পঞ্জের সম্পাদক ডি বিষয়ে হার! করিতে 
রও. সনির্বান্ধ অন্থরোধ করিড়েছি.....:.. | | 



: সং গচ্ছধ্ং সং বদধ্বং সং বো মনাংপি জানভাম্ 
বআআপনার! সকলে একষোগ, একবাকা ও একমত হউন। 

| “সমানে মন্ত্র: সমিতিঃ সমানী” 
আপনাদের সমিডি ও মন্ত্র একরূপ হউক। 

.. *সমানী ব আকৃতিঃ, সমান! হ্ৃদয়নি বঃ। 

সমানমন্তব বো মনো! যথা বঃ সু সহাসতি ॥” 

আপনাদের উ'দদশ্ব এক হউক, শ্রদ্য় এক ভউক, মন এক হউক, 

পারের দন্মেলনও যেন এককপই হয়| (ঞ্গ্েদ ) 

পরিশেষে নিবেদন- মু গ্রহপূর্বক প্রত্যেক সঙগামমিতির অভিমত 

পি পাঠাইলে এই পুস্তকের সহিত সংযোজিত করিব। 

" পুঙ্ধনীম অধ্যাপক মৃহাশয়গণের নিকট সবিনষ়ে নিবেদন এই ষে, 

এ পুস্থকখানি অনুগ্রহপূর্বক পাঠ করিয়া “নারসংগ্রহে”র উপর 
বখাশাস্্ প্বশ্ব অভিমত লিখিয়া সহ্থর পাঠাইবেন। 

পরম্পরায় শুনিতেছি "কিপয় অধ্যাপক টৈদা শিষ্য ও বক্গমান- 

দবিগের অপ্রীতি উৎপাদনের আশঙ্কায় এ পুস্তক ,খন্ব কোনও অভিমত 
দিবেন না” এ কথায় আমর! বিশ্বাস স্থাপন করতে পারিতেছি না। 

শিষা-ষঞ্জমান সম্বন্ধে অগ্তরোধে যথাশান্থ অভিমত প্রকাশে কোনও 

অধ্যাপকই সন্কু(িত ও পরাঝুধ হইতে পারেন না? তাহা হইলে তাহাদের 

শান্জবাবসায়ের গৌরবহানি ঘটে । শিষা-হঙ্জমানেরা শাস্তায় আচারই 
'পালন করিতেছেন বুঝিলে ঠদগৃকূল অ: ভমড। এবং স্তাহাদের সাচার 

আশাস্ীয় বুঝিলে ইহাদের উঁঠেক ও পার্ক মঙ্্লের অন্ত তংগ্রতিকৃগ 
অভিমত প্রকাশ কারতে কাহারও আপহি থাকিচে পারে না। উদাসীন 

থাকিলে বরং তাহাদগকে নিন্ববাদট হইতে হইবে। “অক্রবন্ 

[বিকবন্, বাপি নযো। হবত়ি কিবিযা।” (মছ) ইতি” 



সার-সতগ্রহ 
(প্রথন্ন পল্িচ্জ্ছঙ্গ ) 

১। ( বৈদ্/প্রবোধনীলেখক অস্থট ও বৈদাকে পৃথক জাতি বলি 

প্রতিপঞ্জ করায়) জাতিতত্বলেধকের মৃভ-জন্থঠের] বৈশ্বধর্থা। এবং 

বৈদ্যেরা শুর্জধষ্ম। ৃ 

২। স্ঠাহাদিগকে নমস্কার বা অভবাদদ এবং তাহাদের সহিত 

এক পড় ক্তিতে ভোজন করিলে হ্া্ছণ গ্ায়শ্চিত্তাহ হন । 

৩। ব্ত্রাঙ্মপণেতর কোনও ধিস্বাত পকান্ত দ্বার শ্রাঙ্থ ও পিওষান। 

করতে, দেবতার তোপ দিভে এবং ও শালগ্রামশিল। এ গ্রতিষা, 

পুদ্ধা করতে পাবেন না। 

৪। ধাজনকাধো ব্রাঙ্খণ ভিপ্প কোনণ খিস্াতিরই আধকার নাই। 

$। সেনশশ্থা উত্যাদিকপ লামোজে। অশাস্ীয়। 

৬। বৈদ্াপ্রনোধনীধ 5 কোনও শান্তার প্রাণে বৈদেতর ৪ 

অন্থর্টেব বাহ সন্ধহয়লা। 

(ছ্বিত্ীল্া পল্ল্িচেঞঙ ) 
৭1 অভিনব "খোপী? জাতি মুলত: বুপী ) তজ্জাতীয়ের! বাঙছছতর 

ও অস্পশ্য ৷ | 

(শুতীল্ডা পল্লিচেভিজ্দ ) 
(৮) মাহিযা ও কৈব্ন্ধ িতিজ জাতি। 

(৯) কৈবডের। অন্থ্। ঠাঙাদের মাহিযান্ব প্রমাণ িক্ধ নছে। 

(১*) হেলকল সন্বাক্ষদ ঠাডাদর বাটীতে ঠাঙতাদের পুয়োছিভ- 

দিগের সহিত একবোগে বিন ও এক পড়কিতে ভোঙন করেন, 
এবং তাহাদের দান গ্রহণ করিরা থাকেন, তাহার! প্রা্িত্বার্থ।. 



(চত্খ পক্লিচ্ছে্ ) 

১। কায়স্থের! প্রকৃত শূদ্র ; বর্ণসঙ্করও নহেন, ক্ষত্রি়ও নহেন। 

( পঞ্চম পশ্লিজ্রেঠদ্) 

১১। চতুর্থাদি পুরুষ উপনয়নস'স্কার-বঙ্জিত হইলে, তাহাদের 

সম্তানদিগের ব্রাহ্যপ্রান়শ্চিন্ত করিঘাও উপনয়ন হইতে পারে না। 



অপণ 

'হুনি ব'লয়াছেন-- 

“যদ! যদ হি ধর্খস্ট গ্রানির্ভবতি ভারত। 

মভুধানমধশ্মস্য তদান্থানং শজামাতুম্॥ 

এবং যাহার কপ 

“মৃকং করোতি বাচালং পদ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।” 

লেই ব্রন্ষণাদেবের চরণে 

এই প্রবন্ধ র্পণ করিয়া 

“নমে। ব্র্ধণ্যদেবায় গোব্রাঙ্ষণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কঞ্ণায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ 8 

হলিরা-প্রণত 

দ্বীনহীন লেখক 



সূচী 

১ম পরিচ্ছেদ-বৈদ্যজাতিতস্ত 

২য় ৮ -ঘোপিঙ্গাভিতন্ত ঙ্ঙশ। 

রি £ _সাহিনাজ্ঞাতিতন্ত 

৫ -কামন্্ ্গাতিতস্ত্ব 

৫ , ৬পদংহার 

শেইতা-সাজাক্ছা 

পভিবাদ ও তল 

শারনংগ্লুজ ০, 

সশ্িতসশুলীর 'আঅক্ভিষমত 

৫ 

খচ 

১১৪ 

১১৭৪ 

১৩৭ 



জাতিতত্ব 

স্বুন্না 
কয়েকজন বিশিষ্ট বৈষ্ত, যোগী, মাতিষা কাশ তাহাঙের জাতি 

সম্বন্ধে প্রকাশিত কয়েকখানি পুল্তক আমার নিকট পাঠাইয়া, তৎসমন্ত 

আলোচনা-পৃর্বক যথাশান্ব তাহাদের আতিঙত লিখিবার জনক আমাকে 

সর্ন্ধন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। একই সময়ে- অথাৎ ১৩৩১ সালের 

২৯-শ ফালস্ভন হইতে ১৩৩২ সালের ১৬ই জোট পধ্যন্ত আড়াই” মাসের 

মধ্যে পরস্পর দূপবতী চিহভিজ় স্থান হইতে একই [বিধায় আমারই 

উপ এই তার অপিজ হন্য়ায়। ইহা ভগবহপ্রেরণাত অনমিত হইতেছে। 

ভজ্ডনুহী আনি এইট “গার্তি তত, লিপতে প্রবৃতত হইয়াছি। 

ফি কেহ উহার প্রতিবাদ করিতে তক হন, তাত! হইলে সমগ্র 

পরদ্ধ প্রকাশে হইবার পর করিবেন সে সকল প্রতিবাদের সারবত্ত! 

খাকি:ল উত্তর দিব, ন:চৎ দিব লা! বং তাহাতে আমার বাস্তবিক 

স্রমপ্রমাল প্রদর্শিত হইলে। অকপট চতে ঠাতা স্বীকার করিফ। 

অধুনা তিন্ূসমাজের বিশ? নেতা এ শান্ধ। না থাকায়, যাচার যাহা 

ক, সে তাতাই করিতেছে ত্বান্ধণ জুতা বেছিতেছ্ছে,। মুচি বেদ 

পড়িতেছে, শদ ব্রাহ্ধণ হইতেছে, ত্রাঙ্গণ য়্েজ্ছ হইতেতে। এই মপেক্ছা- 

চারের যুগে অনেকেই যোগী, স্বামী, পরমভংঃ, পরিব্রা্ষক, মতর্ধি, রাজধি 

হইয়াছেন এঠইতেছেন) উচ্চ! করিলে রঙ্ধদি ও দেবর্মিও হইতে পারেন। 

যুগধশ্মাস্তবারি এ সকল আচরণে আমাদের কোন৪ আপৰি নাই । তবে 
অনেকেই ধে ম্বেক্াভারের সমর্থনের দন্ত শাস্ত্রের বচন তৃপিয়া, তাহার 

কদখ করিয়) শাস্তবকর্তী খযিদিগের অবযাননা ও সাধারণকে-্-জধিক কি। 

ব্ঞ 



২ জাতিতত্ব | 

শ্বজাতীয়দিগকে ৪-_ প্রতারণ! করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের আপত্তি, 

এবং তজ্জন্তই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত। 

ভরছুপরি, ধাহারা যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাহারা ত্রাক্ষণ-প্রণীত শাস্ত্রের 

দোহাই দিয়াই স্বমৃত সমর্থন করিয়াও, ঈর্ধ্যাবশে সেই ব্রাহ্মণদিগের 

অবিসংবাদি খ্রেষ্ঠত্ব অসহমান হইয়া তাহাদিগকে অপমানিত করিতেছেন, 

নভাসমিতি প্রভৃতি সর্বত্রই তাহাদের কুত্সা রটন1 করিয়া গৌরব নষ্ট 

করিতে প্রয়ামী হইযাছেন। তাহার কারণ, তাহাদের সর্কশ্রেচ হগ্দার 

প্রধান অন্তরায় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে শিল্ে নামাইতে না পারিলে। ভাহারা 

সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না। কিন্ত ইহ! ভাহাদের 

নিতান্তই মতিভ্রম। একধর্খাবলহ্বী সমন্ত মন্ষ্যের লমণ্টকেই সমাজ 

বলে। তাদৃশ হিন্পুনমাজরূপ বিরাট পুরুষের শীষস্থানীয়-ব্রাহ্ষণ; 

অন্যান্য জাতি হম্তপদাদির স্তায় তাহার অন-প্রত্যঙ্গ | ইহা শহর প্রারস্ঞ 

হইতেই, ভ্রম-গ্রমাদ-িপ্রলিপাবিবঙ্জিত স্বার্থপরতাপরিশস্ত সর্বভৃত- 

হিতৈষী সমুদজারচিত্ত ধধিগণের প্রবন্তিত চিরন্তন নিদম। সেই ব্রাঙ্গণ- 
জাতিকে অবনত করিয়া উন্নত হইবার ছুরাশ1--আর নিজের মাথা 

কাটিয়। সেই স্থানে পা বলাইয়া হাটিবার চেষ্টা-ছুইই সমান। 
এবন অনেকেই বলেন-_-হ্বাথপর ঝধিরা ত্রাক্ষণ ছিলেন বলিয়াই 

্রাঙ্মণদিগকে সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এ কথাটা তাহাদের 

নিতান্ত নির্ব,দ্বিতার পরিচায়ক । আজক্মকাল লোকে জন্ম্ধাতা জীবিত 

পিতার কথাই প্রায় গ্রাহহ করে না) এ অবস্থায়, ধাহারা সামাজিক 
যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাহারাও শ্বমতস্মর্থনের জন্ক ঘেন-তেন-প্রকারেণ 

মনগড়া অর্থ করিয়া, যুগ্যুগান্তরমূত মেই ঝমগণের বচন প্রমাণকপে 

পুছর্শন করিয়া! থাকেন। স্বার্থপর প্রতারক লোকের এত সম্থান-এত 

গৌরব কখনই সম্ভবপর নহে। তীহাদ্দের ভাবিয়া দেখা উচিত--সাক্ষাৎ 

ব্রক্ষণানের, যে ব্রাক্ষণের সম্মান জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্তু, তাহার 



অন্বষ্ঠ ও বৈস্ক। তু 

পদাথাডের চিহ্ সাদবে ও সগোৌবকে স্বীয় বঙ্ষস্থলে চিরতরে উজ্জলরাপে 

অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন) স্বয়ং ছারকার অধীশ্বব এ জগংপুদ্ধা হইয়াও 

হুধিষরের রাঙ্হুয়ে যেক্রাক্ষণের পাদগ্রকালনের ভার স্বেচ্ছাবশে গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ কালধন্মে দিই কদাচাবী হউন, ষ্আাহার 

বাঙ্গণা-তেজ মহ্াপ্রলমের বিলুপু হইবার নহে । বছমাণ বাহিত মলাৃত 

চইলেও ভাতার হভাবসিন্ধ জেটি অন্রের অগোচরে অন্তরে বিহাজমান 

থাকে । শমীগভঞ্ত অপক্ষাযাণ আ্ুপরদান্হ কলে কালাখিতে পারিশত 

হইয়া দিগন্জবযাপ বিশাল অরণা শস্বীঠভ করে। িযপস্্ ৭ হইলেও 

কুফসলের তেজ যায় না, ম্বভাব নট হয় সা? নিষপঙ্গ পুনকদতাত হয়। 

নামটার্ এই প্রভার যে, শুনলে শরার শহর উঠে ॥ কিন্ত ণডূত)ড 

দুষ্ট মাথা তুলুক, কপ্রিন্ কালেন সে ফণা (বতাৰ করিতে পাবিবে না; 

£1হার বেষদস্ত ও উবে না, নামেও কে হয় পাহাবে না । মাছ বচিন্ত 

এত দেধাউক, সপ্জাতির উদচ্চশ্রেণাছে সে কদাপি গণ) হইবে না 

ডো হইঘ। জান্য়াছে, ঘাবজ্দীবন ঠোড়া থাকিবে। 

ব্রাঙ্ষণের অস্তিদ্ধেট তিন্দু-সনাকের আন্িত। এাঙ্ষণের কিলোপে হি্দু- 

দমাজের বিলোপ : হা রব সঙ । এইজন্ুত মহাঙিসতে ্ধুধিঠিরে 

ধন্মময়ো মতাদ্রমত* বলিয়। ভাতার "মূলা কষে হল ১ খ্রাঙ্গপাস্চ বলা 

ইয়াচে। এ সব কথা কেহ তবন না ভহাট ছুখের বিষয় 

হথায় বলে পাত থাকিতে কেহ দাতের মঙ্যাদা বুঙে না)? 
 ীপসপসপপলা ৮ 

প্রথম পশ্লিচেক্রে & 

অন্থট্য ও বৈদ্য 

আহর। কালো এ যৌবনে দেখিয়াছি, চিকিৎসাশান্ প্রবীণ বৈহ্থাগণ 

ছাপনাকিতকে সৈছ্য বলিছাই পরিচদ্ধ দিকের, কটিদেশে হচ্গল্ হাধিতেন 

এবং ১৫ দিন পুর্ণাশৌ5 পালন করিতেন । হার পর বাষ্ধকের প্রারন্তে 



$ জাতিতত্ব। 
ইদ্ানীস্তন বৈদ্যগণের প্রকাশিত কয়েকধানি পুস্তক দেখিয়াছি তাহাতে 

: গহার! আপনাদিগকে অস্ষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ১৫ দিন অশৌচ 
পালনের সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তদবধি কটিদেশে যজ্ঞসথত্্র না 

রাখিয়া স্বদ্ধে রাখিতে আরস্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি, প্বরাহ্মণাদ্ বৈশ্ব- 
কন্তায়ামন্বষ্ঠো নাম জায়তে” এই মন্থবচনে অন্থঠের ব্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত 
হওয়ায় বৈচ্চের! জঙ্বষ্ঠ বলিয়! পরিচয় দিতে আর প্রস্তত নহেন। তাহার! 
সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ--এমন কি, প্রপিদধ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেঠ বলিয়। আশ্ম- 
পরিচয় দিয়া প্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন $ সেনশর্শ।। গুপ্রশশ্থা ইত্যাদি- 
পণ উপাধি ব্যবহার করিতেছেন) ১* দিন অশোচ গ্রহণ করিয়া 
একাদশাহে পিআ্রাদির আস্ঘতশ্রাদ্ধ করিতেছেন, এবং অনেক টব অধ্যাপক 
অধ্যাপনার প্রারস্তে অভিবাদনকালে, ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের প্রতি সাগ্রহে 
পাদপ্রসারপ করিয়া থাকেন_-তাহাতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, এবং 
তজ্জন্ঞ কুফলের আশঙ্কাকেও মনে স্থান দেন না। 

অনেকে আবার আপনাদের ব্রাহ্মণন্যে এখনও মম্পূর্ণকূপে নিঃসন্দেই 
হইতে না পারিয়া, নামের পর সেনশর্খ। ইত্যাদি উপাধি বলিয়াও, 
১৫ দিন পূর্ণাশৌচ পালনের পর ষোড়শ দিনে আত্তস্রা্ করিয়া ছু'কুলই বজায় রাখিতেছেন। কিন্তু নাম বলিবার সময় ও ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রতি পা 
বাড়াইবার সময় ত্রাহ্মণ হইব এবং অশৌচপালনে অন্থষ্ঠ থাকিব-__একপ 
হইতে পারে না, "ন হি কুকুটযা অও্ম্ একতঃ পচ্যতে, অন্ততঃ গ্রসবায় 
কল্পতে' (শাং তা:) মুরগীর ডিম এক দিকে সিদ্ধ ₹ইতেছে, আর এক 
দিকে গুৰ করিতেছে__ইহা সম্পূর্ণ অসপ্ভব । 

বৈষ্ভজাতির আলোচনার জন্ত যতগুলি পুস্তক পাইয়াছি, তন্থধ্যে 
“বৈস্তগ্রবোধনীপ্তে সকল পুত্তকের সার সঙ্কলিত, শ্রুতিশ্বতি হইতে বন্- 
তর প্রমাণ সংগৃহীত, ও অত্যুৎকট পাণ্ডিত্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া, উহ্ধারই আলোচনা সংক্ষেপে করিব। তৎপুর্বে বক্তব্য এই যে. 



অন্বষ্ঠ ও বৈ ] € 

(ক) ঘিনি সামাজিক এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে হত্তক্ষেপ 

করিয়াছেন__বৈদ্ধদিগকে “জাতে তুলতে" বন্ধপর্ণিকর হইয়াছেন, নেই 

প্রবোধনী-লেখক নিঞঙ্জের নামটি প্রকাশ কেন নাই ফেল? তিলি 

মুখপাতেই "মতো নাপ্তি ডং কচিৎত এবং সহামের জয়তে নানৃক্তম্* 

লিথিহাও, কোন্ ভয়ে ও কিসে পরাজছের আশগ্কার সভা প্রচায়েও 

আত্মগোপন করিয়াছেন? এই [বনামী লেখকের মীমাংসার মোছে 

আত্মহারা হইয়া বৈস্তের দল যে কক্ষবার্তী ক'এয়া নৃতা করিতেছেন, 

ইহাও নিতান্ত বিএযয়ের বিষ়। 

(খ) উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে পাচ জন অধ্যাপকের প্র $৪ খানি 

াহাদের হন্তাঙ্ষরেই প্রদর্শিত) সংযোজিত হইয়াতে। ভন্মধ্ে (১) 

“্বন্ধদেশের অনিপ্রসিদ্ধ ম্মার্শিরোষণি, গবর্থমেন্টের উপাধিপযীক্ষায় 

সম্পাদক" পপ্তিতপ্রধর উরঘুক দক্ষিণাচরণ স্থতিতীর্থ নহাশহ লিখিয়াছেন- 

“বৈস্ভপ্রবোধনী-নাযী পুসডক1 পাঠে আমাযও বৈদ্াসন্ধীয অনেক লঙ্গেহ 

রাঁভৃত হইল। বৈগ্ঠ যে ম্থাদি-প্রোক অন্থঠজাতীঘ নহে। পরন্ধ বিগ 

াঙ্গণ, এতদ্বিধয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রিল না। কারণ, 

ম্াপনাদের উদ্জ্ত শাস্ত্রীয় ও এতিহাসিক প্রাণাহলী ও যুদ্িসমূছ 

দখগুনী্ বলিয়াই আমার হদ্বোখ হইল।” (২) ভট্টপল্লীগ পাত 

্ীযুক কাঈপতি শ্বতিভূষণ মহাশয় * লিখিয়াছেন-াবৈদ্যজাতি হে ব্রাঙ্ষণ 
স)জা 

রশ, আমর? ই চিরদিনট কালি গবং বিশ্বাস কি (৩ *নুপ্রশিদ্ধ 

৯ বৈদাপ্রবোধবীতে সৃহা। পারচর আদরু বইছে টপলীর সিদ্ধ সর্মবজাসম 

|কবংপধর »দ$াদছোপাধ্যা রাখালদল সবার 5 মহাশয়ের হযোগা আপু] বিজ. 

তযাগত বৈবাগণ প্রারশ্চিজ। করিজাও বাবজাধ্য হউলে কি না-এই খাহপঞ্জে পূজাপাং 

ক ভররর নঙাশর) মতামহোপাধ্যা গহধুদধন শ্তিরয় যহাশজ পড়তি বাবর। পিন, 

লেন যে, চতুবিংশিবার্ধিক তের মগেক দখন 'নঙছানিণের প্রাশিত্বণে বি 

[ছে (অর্থাৎ তাহাদিগকে ঘণন পূর্ণ প্রাশচিত করিতে হয় ন)। তখন তাহার! হাধহার্ষ 

[ইতে পারিবে | এতাবত। তাহাদের মতে বৈদোর। বৈষ্রধর্দ! আন্বঠ বলিঃ।ই শ্বীড়ং 

[ইঞ্গছেন। অতএ “রহ মহাপতের হুষোগ্য আহুশুত্রা পরিচযট। এ কেরে শি 

ভূষণ মহাশয়ের জহোগাই হলে হইতেছে । 
ঈ 



৬. জাতিতত্ব। 

্বৃতিশান্ত্রের অধ্যাপক” পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র স্তৃতিতীর্ঘ মহাশং 
কলিকাতা চোরবাগান স্মৃতির টোল হইতে লিধিরাছেন--*বৈগ্ ব্রাহ্মণ 

ইহা শাস্ত্র কথিত আহে এবং আমাদেরও লম্পূর্ণ জান ও বিশ্বাস আছে ' 
(৪) *্প্রতিষ্ঠ স্থৃতিশান্ত্বের অধ্যাপক পঞ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 

স্বৃতিতৃষণ মহা*য় সিখিয়াছেন--"আমি টবগ্যগণের সম্বন্ধে বহু শান্ত্রানি 

ও অন্যান্ত সমালোচন! দ্বার নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বৈদ্যগণ অন্তান্ত 

সদ্ব্রাহ্ষপগপের গ্ভা একশ্রেণীর সদ্ত্রাক্ষণ।” (৫) কলিকাত। 

হাতিবাগান চত্ুষ্পাতীর অধ্যাপক গপঞ্জিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 

বিষ্যারত্ব মহাশয় শ্রুকু ইন্দৃতূষণ সেনশর্খবা মহাশয়কে লিখিয়াছেন-- 

“বৈস্তপ্রবোধনী পুস্তিক। পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম; 

আমি ইতংপূর্বের তোমার ডগিনাদের ব্রাঙ্মণোচিত বৈদিক পদ্ধতি 

অনুসারে বিধাহকা্যাদি করিয়াছি, তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। 

যাহা হউক, তোনর! ঘে 'আমাদেরই' একজন, তাহাতে কোন নংশর 

নাই।...যদদি কোন? বৈত্যত্রাঙ্ষণের ক্রিয়াকলাপে পুরোহিত গিয়া কারা 

করিতে অগ্রসর ন! রঃ আমাকে জানাইলে আমি আনন্দের সহিত 
পৌরোহিত্য করতেও স্বীকূত আছি ।” 

উক্ত অধ্যাপক মহাশয়গণকে জিজ্ঞাসা করি-_ঠাহারা যখন বৈদ্োর 

ত্রাহ্মণতে (নঃসংমঘ হইরাছেন, তখন বৈদাদিগের অন্রভোজন, সমাজে 
তাহাদের স'হত এক পডজিতে আহার এবং তাহাদের কুলে কন্যার 

আদানপ্রদান করতে পারেনকি? এবং সমাজবন্ধন থাকিতে কম্বিন্ 

কাজেও পারিবেন কি? তাহা যদি না পারেন, তবে অনুরোধের বশে 

অথবা অন্য কিছুর খাতিরে একণ অসার অভিমত বাক করিবার 

প্রয়েজন কি? সাধারণের নিকট নিক্ষেদের শাস্আানরাহিত্ের পরিনত 

ছার! অত্রদ্ধেয় ৪ উপ্হথাসাম্পদ হওয়া এবং পণ্তত নামে কলম্ককালিম 

লেপন করা ভিন্ন ইহার আর কোনও ফল দেখি না। 



অন্বষ্ঠ ও বৈভ। | খ 

শান্ধসভায় নিমন্ত্রিত ত্রাদ্বণগণের ন্যায় টৈদ্যদিগকেও মৃপারিয় সহিত 

যজ্জোপবীত দেওয়া উচিত কি না এই বিষয়ের মীমাংসান্ব সন ১৩১৮ 

সালের ৩২শে শ্রাবণ তারিখে বহরমপুরস্থ ব্রাঙ্ষণ-সভার বিশেষ অধি- 

বেশনে বঙ্গের যাবতীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক এবং যাবতীয় গণামান্ধ 

স্থপ্রসিন্ধ সামাজিক মহোদয়গণ একবাকে বৈদাদিগকে অক্রাদ্ষণ, দুতরাং 

ষঞ্জঞেপবীত দানের অপাত্র বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

বহরমপুরনিবাসী আ্যুক্ত কেপারণাথ ঘটক মহাশয় এ সমন অভিমত 
সংগ্রহ করিঘা থে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাছ। সাধারণকে পা 

করিতে অন্ুয়োধ করি। 

১। ল্ৈহ্বাপ্রবোধ্রনী-বৈদ্য কখাটির ব্যুৎপৰ্িলঙা অর্থ 

এইকপ। শআনী বৈ বিদা খচো হজ সামাশি।? (শতপথ স্রাস্মণ ) 

বিদ্া। শবের মুখ্য অথ বেদ। ধাহারা সেই বেদাধায়ন করেন এবং 

বেদ, তাছারাই বৈদা। পতদধীতে তদ বেদ" এই পাশিনীয সুজ দায় 

বিদ্যা+আঅণ সদা । মতান্তরে বেগফা- বৈদয। ৃ 

অ্রশ্ডব্র্-বেদ+ কা" টবজ্য* এই বাতপির ব্যাকরণসন্মত নহে? 

ধেছ্েতু, শদধীতে ভদ বেদ” (তাহ] যে অধায়ন করেবা তাহা যে জানে) 

এ অথে ফা গুতায়ের লুঙ্ নাই) পরন্ধ বৈদা শন্ধ ফাপ্রতামাস্ 

হইলে “তদের পহীশ অর্থে বৈদ্য) র পরিবতে "বৈদী” এই অনিষ্ট প 

হয (গ্বীলিঙে ছ প্রহার পরে থাকিলে মতা পি ত ফা প্রতাষের হকায়ের 

লোপ হইয়া খাকে ) 

বেজে ব!বেদাধ্]াদীকে বৈদ্য বলে, এমন কথা কোনও শাস্জেও নাই 

এবং লোকবাবঠারেও নাহ । কাশী, বোদ্াহ। গুজরাট প্রতি অঞলে 

প্রাচীনকাল হইতে বর্ধনান কাল পর্যন্ত বু বেদাধ্যাধী এ বেজ ব্রাক্ষণ 

আছেন, ঠাহাদিগকে কেহ “বৈদ্" বলে না। 



৮ জাততত্ব।- 

বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যায়ী হইলেই যদি বৈচ্য হয়, তাহা হইলে ধাহারা 

. পবৈষ্ঠ* বজিয়। সমাজে পরিচিত (অর্থাৎ ধাহারা জাতি-বৈছা ), তাহাদের 
সেজানের ও সে অধ্যয়নের পরিচয় বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান এতি- 

হাসিক যুগ পর্যন্ত কুত্রাপি প্রা হওয়া যায় না কেন? 

“আযী বৈ বিদ্যা” এই শ্রুতি দেখিয়া কেবল বেদকেই বিষ্যা মনে করা 

ভ্রমমান্র। যেহেতু, শাস্ত্রে বিছ্য! অষ্টা্শপ্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা-- 

"অল্গানি বেদাশ্চত্বারে| মীমাংসা ন্যায়বিশ্তরঃ। 

ধশ্মশান্্ং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হোতাশ্চতুদ্দশ ॥ 

আমুর্কেদে! ধনুর্কোদো গন্ধব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ | 

অথশান্থং চতুর্ঘঞণ বিদ্যা হষ্ঠাদশৈব তু ॥”--( বিষ পুঃ) 

বড় ( শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ:, জ্যোতিষ), চতুর্ধেদ 

€ সাম, য্ভুঃ। খক্, অধর্বব ), মীমাংসাদর্শন, ন্থায়দশন, ধশ্মশান্ত্র ( মন্থাদি- 

'শ্বতি ) ও পুরাপ--এই চতুদ্দশ বিদ্য! | আযুব্বেদ। ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববে 

ও অর্থশান্থ ( দগ্ডনীতি )--এই চারিপ্রকার লইয়! অষ্টাদশ বিদ্যা । 

বৈচ্যের৷ আযুকেদ অধায়ন করেন বলিয়া, গ্রবোধনী-লেখক এ শ্রুতি 

তৃলিয়। আমুর্কেদের বেদত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আয়ু 

কেেদও বেদ হইলে, উক্ত বিষুঃপুরাণীয় বচনে “বেদাশ্ত্বারঃ বলয়! আমু 

কেদের আবার পৃথক উল্লেখ থাকিত না। ভাগবতাদি শাস্ত্রে আমুকেদাদি 
উপবেদ বলিঘা উক হইয়াছে। স্থশ্রতও বলিয়াছেন--"আযুর্েদো নাম 
যছুপাজ-মধর্কাবেদন্য |” 

এতন্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বেদাধ্যায়ী বা বেদজকে বৈদ্ভ 
ঘলে না। বৈদ্য শবের শান্সম্বত ত্রিবিধ অর্থ আছে; যথা-_ 

(১) “আযুর্কেদাত্বিকাং বিভাং বেত্তি অপ | ভরতমতে বেৰি 
অধীতে বা বৈ: ঢথে কাদিতি ফ:1”--( অমর্টীক1) 
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“থে বিচ্যা অর্থাৎ আঘুর্ষেদরূণ বিষ্যা জানে বা অধায়ন করে এই 

অর্থে বিদ্যা+অপ বা ষ-বৈত্ভ। ইহার অথ-চিকিৎসক। যথা 

*রোগছাধ্যগদস্কারো! ভিষগ বৈদ্ধো। চকিৎসকে ।"--( অমর) 

ইহাতে জাতির বিচার নাই, ব্রাঙ্ছণাণি যে-কোনও জাতির মন্তুকয 

চিকিৎস। ব্যবসায় করলে, তাহাকেই বৈদ্য বলা বায়। এইজপ অমর 

ই ঞ্জোকটি ক্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত বা শূত্রবর্গে না ধরিয়া মষ্যবর্গেই 

ধরিয়াছেন। 

(২) সংক্ষিপ্রসার ব্যাকরণে শপুংনাজঃ পুংযোগে তের বৃদ্ধিতে 

*বৈষ্ঠের পত্বী” এই অথে উদাহরণ আছে “বৈধ” । টীকাকার গোষীল্জ 

লিখিয়াছেন-+"বৈহ্যশনে। বিদ্যাযোগাৎ পুংসো বাচকত তদযোগঞ স্িদ্বাং 

বন্ততে, ন তু বিদ্যাযোগাৎ।" অর্থাৎ, বিদ্যা আপার আর পুর 

বৈদ্যপদবাচয) তাদৃশ পুরুষের সাত বিবাহসংযোগ ছেতুই 

তাহার পত্বী বৈপযী, বিদ্যা জানার জন্য টৈপ]ী নছে। হুর 

ইঙ্বারও ব্ৎপপ্জি_বিদ্যা (অর্থাৎ চতুদ্ছশ বিদ]| বা সব্ববিঃ]1) থে 

জানে, সে বৈদ্য বিষ্যা + অপ, বা টপ, । এ অর্থেণ জাতির বিচার নাই। 

(৩) জাতিবিশেষ অর্থাৎ বৈদ] জাতি । যথা-" 

“ঠাগ্ডালা ভ্রাতাবৈদে]) চ বরাপা।ং ক্ষতিদান চ। 

বৈশ্তায়াঞৈৰ শর্ত লক্ষাজেহপসদাস্থর 0” ( মহা? আঠা ৪৯1৯) 

শুর হহডে ্বা্মধীতে উৎপর পুন্র চাণ্ডাগ, ক্ষত্রিঘাতে উতৎপজ 

পু ব্রা, এবং বৈশ্বাতে উৎপন্জ পুছ বৈদ)। এই তিন জাতি অতি, 

নিকু&। 

এই জাতিবাচক বৈদ] শব বু--ছর্থাৎ গৃহা (বাক মণ্ডপাি শের 

সায় ইহার কখকিৎ ব্যুৎ্পততি করা গেলেও, বন্বতঃ প্রকৃতিপ্রতায়গ 

কোনও অর্থ নাই। সেই হেতু ধাারা বৈদ/বংশলন্ভৃত হঠযাও পুক্তমা- 
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ক্রমে চিকিৎলাবাবসায় না করিয়! জমীদারি প্রভৃতি কার্য করিয্বা থাকেন, 

তাহারা জাতিতে বৈদা বলিঘ়াই পরিচিত) এবং যেসকল ব্রার্থণ 

পুরুষাহথক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতেছেন, তাহার! জাতিতে ব্রাহ্মণ 

আছেন (বৈদ্য বিয়া পরিগণিত হন নাই)। সমাজে ধাহারা বৈদা 

বলিয়! প্রসিদ্ধ, তাহারা যে জাতিতে বৈছা, ইহা! সর্বজনবিদিত, এবং 

তাহাদেরও স্বীকৃত । নচেৎ তাহারা এত কালের পর আপনানে। 

্রাহ্মণত্বপ্রতিপাদনে তৎপর হইবেন কেন? 

প্রবোধনী-লেখক “কাচ: মণিং কাঞ্চনমেকসুতে*র স্তা সর্ধত্রই এই 

অিবিধ অর্থের ব্রাহম্পর্শ ঘটাইয়। টৈগ্ছের ব্রাহ্ষণত্ব গ্রতিপন্ন করিতে প্রয্াম 

পাইয়াছেন, ইহা বড়ই বিচিন্ত। 

২। €ন্বঃ প্র:₹-উৎরষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন সর্ববেদজ্ঞ শ্রেষ ত্রাক্ষণদিগকে 

“বৈগ্ঘ” বলা হইগ্লাছে। এই মন্বন্ধে শ্রৌত ও স্ান্ত প্রমাণ যথা 

(ক)"বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিযক্ রক্ষোহামীবচাতন:1৮ ( খথেন ১০ 

মং৯৭ সুক্ত )। তত্র সায়নভাষ্যম্-_-বিপ্রঃ গ্রাজে। ব্রাক্মণঃ | অমীব' 

ব্যাধিঃ তম্ক চাতন: চাতযঘ়িতা চিকিৎসকঃ1-অর্থাৎ যে বৈগ্ঠ ব্রাঙ্ধণ 

ব্যাধির চিকিৎসা করেন, তিনি ভিষক্। 

(খ) *ওষধয়ঃ সংবনস্থে সোমেন সহ রাজ]। যন্মৈ কণোতি ব্রান্মণন্তং 

রাজন পারয়ামলি॥” (ধকৃএ) অত্র সায়নঃ-যন্বৈ রুগ্ায় ব্রাহ্মণ; 
ওবধিসামথাে। ব্রাঙ্ষণো বৈদ্য: কধোতি করোতি চিকিৎসাম। অর্থাৎ 
ষধিসামর্থাজ যে ত্রাক্ষণ-বৈগ্য ফ্গ্ের চিকিৎসা করেন। 

শ্বশডন্বা-এজদ্টার। বৈচ্থের ব্রাঙ্ণত্ কিরূপে সিদ্ধ হইল, বুঝিতে 

পারলাম না, আবহমান কাল ধরিয়া ব্রাদ্ষণেরাই সর্ধপ্রথম সর্ধশাস্ত্ের 

অধোতা, অদটাপ তা ও খ্রন্থ-প্রণেতা | চরক প্রভৃতি বৈষ্ঘকগ্রন্থে আছে। 

ভরছাক্জ মুনি ইত্জ্ের নিকট হইতে আফুর্কেদ অধ্যয়ন করিয়। আমিলে, 
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আঙ্গির। প্রভৃতি খধিগপ তাহার নিকট উহা শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

রাঙ্গণা্দি চতুর্ব্ণের স্তা় সৃষ্টির প্রারভেই অদট, বৈদ্ভ প্রভৃতি সন্করজাতি 

উতপন্থ হয় নাই? বহৃকালের পর ক্রমে ক্রমে উৎপন্ত হহয়াছে। এখনও কত" 

শত হইভেছে। হুভনাং প্রাচীনতম কালে রোগপ্রাতীকার ছারা জগতের 

উপকারাণ্থ কেবল ত্রান্ষণেত্াই চিকিৎসাকা ধা কারতেন। জগ 

স্থঘেদে উক্ত হউয়াছে--( ক) শাবপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্* ইত্যাদি । উদ্ধার 

সাযণ চাষা--"...তহ বিপ্রঃ প্রাজো আঙ্গণ ভিষক্ উচাতে ।" অর্থাৎ থে 

স্থানে নানাবিধ ওষধে থাকে, সেই স্থানে এবধিশক্তিন্ত ব্রাক্ষণকে ভিষন 

( চিকিৎসক ) বলে। প্রবোধনী-লেখক তায শডডিষক উচ্যতে" এই ছুইটি 

পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
| 

(খ) *এষধছু: সংবদস্তেণ উত্যাদি কাকের জর্থ__যে কুগপকে ওষধি- 

শরিজ ব্রাঙ্ধণ বৈগ্ঠ (অর্থাৎ ব্রান্ধণ চিকিৎসক) চিকিৎসা করেন ইত্যাদি । 

ইহাতে এ মন্্ধর্ে ও তদীয় ভাষো ওযধিশক্িজ। ত্রাঙ্খণকে 

ভিষক্ বা বৈগ্য ( অর্থাৎ চিকিৎসক ) বলা হইয়াছে, বৈছকে ত্রাণ বল! 

ছয় নাই । প্রবোধনীলেধক লংস্কত ভাষা বিশেষ বুৎপাত্তর অভাবে 

উপ্টা। বুঝিঘাছেন। আখবা স্বাথসাধনের |জন্ত অপর সাধারপঞ্ষে 

উপ্ট। বাইযাছেন। এই জন্যই ভগবান্ বশিঠ ও বেদব্]াস বলিস়্াছে শ-- | 

প্বিভত্যশ্রতাদ্ বেছে। মামধং গ্রচরিষ্যত” অন্চ্জানসম্পন্থ বাকিকে 

বেদের আলোচনা করিড়ে দেখিলে বেল এন াবিক। ওম পান থে 

এইবার আমার দফা দফা করিবে। | 

৩। শ্রৈঠ প্রঃ পুর্নকালে হাহার। সর্ববিদ্যাসম্পর় এৰট। 

সর্ববর্পের রক্ষক বা পিহৃম্বন্থপ হইতেন। ঠাহালিগকেউ বৈদা 

ভাত-বৈদ্য প্রভৃতি নাম দেএছা হী | যথা ৃ 

শকচ্ছিদ দেবান্ পিতুন্ ভূত)ান্ গুক্ষন্ পিস্কসমানপি। 

বৃদ্ধাংশ্চ তাতবৈদ্যাংশচ প্রাঙ্মণাংস্চাতিমনতলে ॥ (রাম), অযো)১০৪ পর্গ 
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অর্থাৎ (শ্রীরামচন্ত্র ভরতকে গিজ্ঞাসা করিতেছেন ) তুমি দেবগণকে 
পিতৃলোককে, ভৃত্যপিগকে, পিতৃস্থানীয় গরুজনদিগকে, বৃদ্ধগণবে, 

তাতবৈদাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগা নন্বন্ধনা করিতেছ ত? 

বক্তব্য-প্লোকটার অন্গবাদ ঠিক হয় নাই, এবং উহাতে বানান, 
তূলও আছে। সে যাহা হউক, সর্ধবর্ণের পিতৃম্বর্ূপকে যে তাতবৈষ্থ বলে, 

তাহার প্রমাণ উহা কিরূপে হইল? আমরা ত“তাতবৈদ্য” নাম কখনও 

গুনি নাই, কোথাও দেখিও নাই। এ ক্লোকে “তাতবৈদ্য* বলাতেই যে 

বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, ইহ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। 

তাভবৈদাই যদি ব্রাহ্মণ, তবে আবার পৰ্াঞ্মপান্্* কেন? বস্বতঃ এ স্থানে 

শভাত” শব (বৎস অর্থে) ভরভের সন্বোধন--পৃথক্ পদ। যেহেতু, 

রামায়ণের তিনজন প্রাচীন টীকাকারই “তাত” শব ছাড়িয়া 

*বৈত্যান্ ব্রাহ্মণান্* ইহার ব্যাখ্যা করিগাছেন-_“বৈদ্যাঃ বিদ্যান্থ নিপুণাঃ। 

তান্ ব্ান্ষণান্ অভিমন্তসে বছ মন্তলে । যথা বৈদ্যান্ চিকিৎসা প্রবীণান্ 
বরাহ্মণান্। ব্রাঙ্মণসামান্যবিষয়ঃ গ্রশ্নোধয়ং ভবিষ্যতি।*-_বিজ্তানিপুণ 
ব্রাঙ্মণদিগকে অথবা চিকিৎসানিপুণ ব্রাঙ্গণদিগকে, কিন্বা বিদ্বান্ ব| 

[চিকিৎসক ত্রাক্গপদিগকে এবং তদিতর সাধারণ ত্রাঙ্গপদিগকে সম্মান 
করত? 

মন্থর সংহিতা প্রণয়নের সময়ে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হয় নাই। হইলে, 

তিনি অন্ষ্টের উল্লেখ করিয়া বৈদ্যের উল্লেখ করিতেন। রামচন্ত্রের 

লময়েও বৈদযজাত ছিল ন। জ্যানয়া, অথবা বৈদা শুদ্র হইতে বৈশ্বাগর্ভ- 

জাত ( পূর্কোজ বৈদা শব্ষের ব্যুংপততি দ্রষ্টবা ) স্ৃতরাং বিলোমঙ্ শূদ্র 
বলিয়া এবং অন্থষ্টও বর্শসঙ্কর বলিয়া ভরতের সম্মানাহ? হইতে পারে না 

ভাবি, কোনও টাকাকারই সে অর্ধ করেন নাই। 

€। বে প্র2-"বিদ্যাসমাঞ্চো৷ ভিবঙ্জনৃতীা জাতিক্ষচাতে। 

“আহ তে বৈদ্যশক্বং ছি ন বৈদ্য; পূর্ববজন্রনা ॥ বিদ্যাসমাধৌ ত্রাহ্মং ব1 



অন্বষ্ঠ ও বৈস্ত। ১৩. 

সত্বার্যমখাপি বা। ফ্রবমাবিশতি জানং তশ্যাদ্ বৈগনত্রিজঃ শ্বতঃ 8" 

(চরক, চিকিৎসা ১ অঃ) 

অর্থাৎ বিদ্যাসমাপির পর চিকিৎসকের তৃতীয় জন্ম হয়, তখনই ভিলি 

বৈগ্য উপাধি লাড করেন, জন্মাবধি কাহারও বৈদা নাম হইতে পায়ে 

না। বিদ্যাসঙ্গাপ্ি হইলে বৈদোর হৃদয়ে ক্রা্ছসর বা অন্বজান 

অআথব1 আর্ধজঞান বিকশিত হইয়। থাকে, এইজ বৈদ্যকে হিজ বলা হয়। 

ব্রশুতব্্য-_অনুবাছটি সর্ববাংশে বিশুদ্ধ হয় পাই; মূলের পাঠ - 

শজঞানাং" (*জানংশ নঙে )। হাহা হউক, লে বিচার করিতে চাছি না। 

ই দ্বার যে বৈদোর ত্্াষণন্থ সিদ্ধ হয় না, ইছাই দেখাইব। জগ্রেছিঙ 

নাতইলে ভরি হইতে পারে ন!। পূর্ষোক মহাডারতীয় বচন অগ্গুসারে 

বৈঙ্গা বিলোমজাত শৃদ্র বলিরা তাহার বৈদিক উপনয়নসংস্কার নিষিদ্ধ; 

ুতরাঁং সে ষখন দ্বিজহ নহে, তখন গিজ কিন্তপে হইবে? চরক-সংছি- 

ভাম আরস্ হইতে শেষ পর্যন্ত ররাহ্থণকেই চিকিংলক বল! হইযাছে। 

বৈ%ক উপনযনলংস্কারে বাক্ষণ দিত তইয়া, পরে আম্তুর্বেদ সমাপনে তরি 

হইয়া! খাকেল। পজন্মনা ত্রাণ ভরে: সংস্কারৈছিজ উচাতে। বিদায়! 

ফাণহ প্রত ভিডি শ্রোছিছলক্ষণম্॥ এই বলে হাছাকে বিপ্র বল! 

তইফাছে, চরক ভাহাকেই ভিজ বলিয়াছেন। 

স্ুশ্রুতে শুক্ন্থানের ২য় অধ্যায়ে চ্তগপেরহই আয়ুর্বেদ ধান ও 

আদ্র্ষেদিক উপন্বল। এবং ইৈবর্ণিকের আদুর্ষেদাধ্যাপন বিছিত 

হইয়াছে | হখা”- 

ন্রাঙ্ষণন্তরযাণাং বানামুপনয়নং করত যতি, রাজনে। ঘর, বৈষ্কে] 

বৈশ্ুশ্টৈবেতি । শৃন্তমপি কুলম্পন্রং মন্ত্রর্জমুপনীতমধ্যা লয়ে দিতোকে 

প্রুস্ এট উপনযনে মেখলা-হজ্োপবাতাদি ধারণের বিধি নাই। 

সর্বাবর্ণইট আবুর্কেদাধার়নে অধিকারা হইলেও ব্রাঙ্গপ, ক্ষতি ও 

বৈ ভ্বিজ বলিষা, আঘুর্বিগযালদাপ্তিতে াহারাই আজ হন, ইহাই. 



এ এর 

রক্ত শ্লোকের তাৎপর্য । আযুর্বেদোপনয়নে ছিজ হইয়া তছিদ্যাসমাপনে 

ত্রজ হয় বলিলে, ছ্বিজাতিকে আমর্কেদোপনয়নে ত্রিজ্জ এবং বিদ্যা- 

সমান্তিতে চতুঙ্ছ বলিতে হয়; এবং শৃদ্রুই কেবল আমুর্কেদোপনয়নে হ্দ্ 

এবং বিদ্যাসমাপ্িতে ত্রিজ হইয়া! থাকে। 

বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইলে এবং চরকস্থ টৈর্য শব্ধ বৈদাযজাতিবাঁচক হইলে 

ই চরকেই--এ চিকিৎসাস্থানের & প্রথম অবায়েই--কুটাপ্রাবশিক- 

রসায়নসেবনার্থ যে কুটানিশ্বাণের বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে 

বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের পৃথক্ নির্দেশ থাকিত না। যথা 

শ্নৃপবৈদ্যদ্িজাতীনাং সাধূনাং পুণাকর্খণাম্। 

নিবাসে নির্ভয়ে শ্তে প্রাপ্যোপকরণে পুরে। 

দিশি পূর্বোত্তরস্যান্ত স্থভূমৌ কারয়েৎ বুটাম্।” 

সাধু ও পুপ্যকম্মী নৃপ, বৈদ্য ও ব্রাঙ্গণদিগের যেখানে 

নিধাস, সেই নগরে ঈশানকোণে সুন্দর তৃমিতে কুটী নিশ্মাণ করাইবে। 
প্রবোধনীলেখকের “মহর্ষিকল্প গঙ্গাংরও” উহার টাকায় লিখিয়াছেন 

_পবুপানীনাং তশ্বিন পুরে নৃপাদিবাসনগরে।” তাহার *নৃপাদীনাং" এ 

"হুপাদি” লেখাতেই নপ, বৈছ্ ও দ্বিজাতির পার্থকা প্রতিপাদিত 
হইতেছে। উহার পরে পুনর্বার বল। হইয়াছে-- 

“ইষ্টোপকরণোপগেতাং সজ্জবৈদ্যৌষধদ্িজাম্।” 

এ কুটীতে আবগঠক সামগ্রী, বৈদ, ইষধ ও ব্রাদ্ষণকে রাখিবে। 

ইহাতেও €বদ্য ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য বুঝা যাইতেছে । বন্তত: ওখানে 
বৈদ্ক বলিতে চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, এবং দ্বিজ বলিতে শাস্তিশ্বস্তায়নকারী 
ব্রাহ্মণ । 

ও ন্বেঃ প্র2 --(₹)" হিজেতু বৈদ্য: শ্রেয়াংস:* ( মহা উদ 
2 অঃ) অর্থাৎ ছিঙ্গদিগের মধ্যে টৈস্যগণই শ্রেষ্ঠ । 



(ধ) "“অত্রাক্ষণাঃ সন্তি তুযে ন হৈদ্যাঃ” (২৭ অঃ) জথাং 

বৈহাগণই প্রক্কত ব্বাহ্ধণপদ্রবাচা। অপর জ্রান্ধণের়া ব্রাক্ষণ নামে 

অআনধিকারী। 

(গ) *সব্ববেদেু নিফাতঃ সর্কবিদ্যাবিশাবদ: ।  চিকিৎসাকুশল- 

শ্চৈব স বৈদান্থৃভিধীয়ছে। বিপ্রা্গে বৈদাতাত যাস্তি বোগছু খপ্ুণাশকাঃ॥” 

( উশনঃসংচিত। ) অর্থাৎ সর্ধবেনক্জ। এ সবশাদবিশাবদ ব্রাক্ষণ চিকিৎসা 

নিপুণ হইলে বৈদা নামে অভিহিত হল থে বিপু বোগজনিত দুঃখ 

নাশ করেন, তিনিই বৈদ্য নাম পায় থাকেন। 

(হ)শম্মঞ্জিতমবৈদ্যেত্ে। বৈগাঃ কামং দদাং* ( গৌতম" 

সংহিভ]) অর্থাৎ বৈদ্য অবৈদাকে শ্োপাঞ্ডিহ দন দান কণরষেন না 

(ই) *নাবিপ্যানান্ধ বৈদ্যেন দেঘং বিদ্যাধনং কচিৎ” (কাত]ানন- 

সংহিতা) অর্থাৎ বৈদ্য কখনও হিদ্যাইীনকে বিদ্যাঞ্জিত ধন দান 

করিবেন না। 

ললম্তক্বা-প্রবোধনীলেখক টৈদোর ক্রাঙ্ধণং প্রুতিপাঙ্নাথ 

প্রথমেট শ্রৌত প্রমাণ দেখাইয়া এই গুলি শান প্রমাণ বেখাইয়াছেন। 

(ক) চিনি অজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় 

মন্ধত্তিন্তারে মহাঙারতীয় ছুটি ফ্লোকের একাংশমাত উদ্ধত করিয়। 

এবং তাহাদের অপরূপ অনুবাদ দিয়া শিজ্গের অগাধ পাপা প্রকাশ 

করিয়াছেন। 

উদ্যোগপর্থের প্রারস্তেই আছে--প্রকফের প্রদ্তাবে, পাগবদিগঞকে 

অর্ধরাজ্য প্রদান করিবার জন্ত পৃতরাধ্রের নিকট একজন স্বাদ দূত 

পাঠান স্বির হইলে, ভ্রপদ রাজা সুধিষ্ঠিরকে বলিলেনশ্আাদার 

পুরোহিতকে পাঠাই! দিন। এই বলিয়। তিনি আপন পুরোহিতকে 

বলিয়া ছিলেন-- 
| 



১৬ জাতিতন্ব। 

“ভূতানাং প্রাণিনঃ প্রেষ্ঠাঃ গ্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমংহ নরাঃ শ্রেঙ্ঠা নরেধপি দ্বিজাতয়ঃ ॥ 

দ্বিজেযু বৈদ্যা: শ্রেয়াংসো বৈদেু কৃতবুদ্ধয়ঃ। 

কতবুদ্ধযু কর্তারঃ কর্ৃষু ব্রদ্মবাদিনঃ ॥ 

স তবান্ রুতবুদ্ধীনাং প্রধান ইতি মে মতিঃ | 
কুলেন চ বিশিষ্টোহসি বয়স চ শ্রুতেন চ॥ 

গ্রজয়। সদৃশশ্চাসি গুক্রেণাঙ্গিরমেন চ। 
বিদিতঞ্চাপি তে সর্বং যথাবৃপ্তঃ ল কৌরবঃ ।*--(উদ্ ৬১-৪) 

নীলকঠের টাকা--*বৈদ্যাঃ বিদ্যাবস্তঃ | কৃতবুদ্ধযঃ সিদ্ধান্তজ্ঞাঃ ৷ 
অর্থ--নর্বভৃতের মধ্যে প্রাপিগণ শ্রেষ্ট, প্রানীদিগের মধ্যে বুদ্ধিমানের 

অেষ্ট, বুহ্ধিমান্দিগের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ট, মনুষযদিগের মধো ব্রাদ্ষণগণ 
শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যাবানেরা শ্রেষ্ট, বিদ্যাবান্দিগের মধ্যে 

সিদ্ধান্ততের! শ্রেষ্ঠ, নিদ্ধান্তজদিগের মধ্যে শান্ত্রবিহিত-কর্খবকারীরা শ্রেষ্ঠ, 

উক্ত কম্ধকারীদিগের মধ্যে ব্রহ্ম বাদার। শ্রেষ্ট । আপনি সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের 

মধ্ো প্রধান, ইত| আমার জান। আছে। তদুপরি আপনি কুলে, ৰয়দে 

ও বিদ্যাতেও শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধিতে আপনি শুক্র ও বৃহস্পতির ন্তার। 

ছুধ্যোধন ফেকপ প্রকৃতির লোক, তাহাও আপনার জানা আছে। 

পৌরোহিত্য অর্থাৎ ষা্ডন কেবল ব্রাঙ্ষণেরই বৃত্তি (মন্থ ১*।৭৫__ 

৭৮) ন্থুতরাং ভ্রপদ্ রাঙ্জার পুরোহিত ব্রাঞ্ধণই ছিলেন। এ বিষয়ে 

মহ'ভারতও পুনঃপুনঃ সাক্ষ্য দিয়াছে । পূর্বোক্ত মন্ত্রণা-লভাতেই ভ্রুপদ 

ফ্ধিষ্িরকে বলিয়াছিলেন-- 

"অয়ঞ ব্রাহ্মণ: শত্রং মম রাজন্ পুরোহিত; । 

প্রেধাতাং ধৃতরাষ্টায় বাকামশ্মৈ সমর্প্যতাম্।”  (উদ্, ৪২৬) 

এ পুরোহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিঁয়।! তীত্র ভাষায় সমন্ত কথা, 

বলিলে, ভীঙ্ম তাহাকে বলিমাছিলেন--- 



অন্বষ্ঠ ও বৈ । ১৭ 

প্ভহত। সতামুক্ত্ত সর্কমেতক্জ সংশয়। ্ 

জভিতক্ষন্ত তে বাকং ব্রাদ্ণযাদিতি মে মতি ॥* (২১1৪) 

ভ্রৌপদী-শ্ব্ংবরসভায় অঞ্ছুন কউ লক্ষাবেধের পর ছলুবেছী 

পাগুবেরা স্বীয় আবাসে চলিয়। গেপে,। ভাহাদের পর্চিয় জানিবার জগত 

ক্রপ্দ রান্থা উহার এ পুরোহহকেচ পাঠাইদাছিলেন। মুখিষ্তির 

ভীমকে ভাহার হখোঠি* অাথনা করিবার উপদেশ প্রদান কারলে, 

প্ভীমন্ততত্তং কৃতবান্ নরেন্দ্র, তাফেব পুঙ্গাং প্রতিগৃঙা হর্যাৎ। 

সুখোপবিষ্ন্ধ পুরোহিভং তদা, যু'ধঠিরে। ত্রাদ্ষণমিতা বা ৪” 

(আদ, ১৮৩২৩) 
কী 

অতএব পেগ বৈদ]া: শ্রেধাংস ইহা দ্বারা *খিজাদগের মধ্যে 

বৈদ্যগণ? প্রি £ককুপে বুঝাহল।? 

(খ) যুদ্ধের আয়োজন শুপিহ। সৃতবাইপ্রেগিত সঙ মুধিচিরকে 

ধলিঘ়াছিলে ন- 

শনাধশ্মে তে ধীমতে পাথ বুঙ্ছি)ল সংরস্থাৎ কন্ম ১কথ পাপহু। 

আথ কিং তৎ কারণং বন্ত চতা, এজাবিকদ্ধং কথ্য চিকীনসীখম্ ॥" 

( উদ) ২৭২২) 

আপনি কখনও অধশ্থে মৃত করেন নাত, কখনণ পাপ কর্দও 

করেন নাত। হবে, এক্ষণে কিজগু স্বজন ৭ খুকু খশদিগের বিনাশক 

ৃদ্ধরূপণ অধর্মকশ্থে প্রবুত তহতভেন? 

তরে যুধিটিও বলয়াছিংলন-- 

আছি ধশ্ম করিতেডি। কি ধন করিতেডি) হাই বিচারপূর্বক বুঝি 

তার পর জামাকে তিরস্কার করিবেন। আপৎ্কালে অধশ্নাচরণগ ধণ্ধ 

॥লিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । খাঁ 

২ 



১৮ জাতিতত্ব। 

“মনীধিণাং সন্ববিচ্ছেদনায়, বিধীয়তে সংর বৃত্িঃ সঈগৈব। 

অত্রান্মণা: সন্তি তূধেন বৈদ্যা;ঃ সর্বোধলজং সাধু মন্তেত তেভাঃ।” 

( উদ্, ২৮৬) 
নীলকঠের টীকা__“মনীধিপাং মলসে! নিগ্রহং কর্ত,যিচ্ছতাং'''লব- 

বিচ্ছেদনায় সত্বশ্য বুদ্ধি্বস্ত চিদ।তন! সহ একীতৃতত্য বিচ্ছেদনায় মুঝ্ে- 

যিকাস্টায়েন পৃথক্করপায় সংস্থ সতাং গৃহেযু বৃত্তি: জীবিক]ু শাস্ত্রে 

বিধীয়তে......আত্মাগ্েষণায় সর্ধসন্নযাসপূর্ববকং ভিক্ষাচর্ধ্যবিধা নাৎ ত্রাহ্ধী 

বৃত্তিঃ কন্যাপি ন নিন্দ্যা। যে তু অব্রাহ্মণা অপি বৈন্যাঃবিদ্যানিষ্টাঃ ন 

ভবস্তি, তেষাং ভিক্ষাচর্ধাপ্য অবিধানাৎ। তেভাঃ তেষামর্ধে সর্ব ৎসন্গং"' 

প্বধর্মনংযোগং আপদনাপদোরুচিতং সাধু মন্তেত |” 

সরলার্থ__খাহারা সর্মসন্গাসপূর্বক আত্মবিষ্থানিষ্ঠ হইয়াছেন, 

তাহাদের প্রাণাত্যয়ের আশঙ্কায় সং জাতির গৃহে ভিক্ষাচর্ধ্য। 

বিছিত হইয়াছে; হৃতরাং আপংকালে সর্বনন্ত্যাসীরও এই 

ভিক্ষাবৃতি নিন্দনীয় নহে। পরজ্ধ যাহার] মব্রাঙ্ষণ (ব্রাহ্মণেতর 

অর্থাৎ ক্ষজিয়াদ) হইয়াও বৈদ]) (বিদ্যানি্ট অর্থাৎ আত্মজ্সাননিষ্ঠ ) 

নহে, তাহাদের ভিক্ষাচধ্যার বিধান ন1 থাকাফু, কিআপৎকালে কি 

অনাপতকালে ন্বধন্মপারনই উচিত মনে করিবে। (ভাবার্থ-আমি 

তরাদ্ষণ নাহ, তছুপা্র ব্রক্ষবিদানিষ্টও নছি। সুতরাং ক্ষভ্য়োচিত 

যুদ্ধক্ূপ দ্বধশ্মপালন সর্বকাগেই আমার কর্তব্য হওয়ার অধর্্বাচরণ 

করিতেছি না।) 

এতাবতা “অস্্রান্ষণাঃ* সম্তি তু তে যে ন বৈদ্য:* ইহার অর্থ--"বৈধ্য. 
গণই প্রর্কত ব্রাহ্মণপদ বাচা, অপর ব্রাহ্মণের! ত্রাঙ্ণনাষের অনধিকারী” 
কিরুপে দীড়াইল? এন্ধপ অর্থ হইলে গ্লোকটার পূর্বাপর অ্থ- 
মঙ্গতি কিরূপে ঘটে? সব্রয় বলিলেন--“আপনি পরম ধার্খিক হই! 

কিন এগ অধর্দকর্ছে প্রবৃত্ত হইতেছেন?* যুখিতিয় তাহার উত্তর 



দিলেন--“বৈদ্যগণই প্রকৃত ত্রান্মণপদবাচ্য, অপর হ্রান্ধণেয) ব্রাহ্মণ 

নামের জনধেকারী |” ফি অবি-সংবাগিনী ব্যাখা! প্রযৌধনীলেখকের 

প্রোদ্ধাম পাণ্ডিত্প্রতিতায় কি প্র-খরতার পরিস্ফৃষধি |! 
বৈদাগণই যদি প্রকৃত ত্রাব্বণপগবাচা, তবে 'অ্ান্বণ' বলিলে লোকে 

'বৈস্ঞ। বুঝে না! কেন? বৈদ্ধেরা নিজেই বাবুঝেন না ফেল তাহারা 

আপনাদিগকে ভ্রাঙ্মণ বলিঘা পরিচয় দিতে কেবল 'ভ্রান্বণ' ন। বলিয়া 
তংপুবের বৈদ্য বিশেষণ যোগ করেন কেন? তাহাদের প্রাতিষিত “বৈভ- 

ব্রাঙগণ-সংমভিন্ই ত ইহার জাজলামান উদাংরণ। 

(গ) “সববেদেমু নিষ্যাতত, এই উশনোবচনে স্বাস্বণ চিকিৎসকেরই 

সঙ্গণ উল হইঘাতে ) বৈস্কঙজাির লক্ষণ নে 1 প্রবাধ পীলেখকের 

শক অভবাদেই ও তাহা প্রকাশ পাতেছে। প্রাচীনতম কালে কেহল 

হাঙ্ধণেরাত [চকিহলক হিলেন- ও কনা পুক্ধিহ বালয়াছি। 

() অট্বভ্ভকে ৭ নুখকে গ্োতাছিদ 5 ধন শ বিস্কাধন দান করা 

উস্ত'পগের [নিষিদ্ধ হ এমাতেউ বৈহেণা হ্াঙ্ুণ। এ কাটান চরা যখন 

জুচ। তৈয়ার করে, তখন িশ্চয়ত ভাতাবা জঙল-আচবুদীয--এই কথার 

অন্ুকপ। 

বৈস্েরা কি হই নাত থে) ছাপামর সকজকে শ্বোপাঞ্জিত ধন দান 

করছ সর্বন্থাস্গ হতবেন তাবিদা, টৈদ্েভর ছেবাহজকে এবং দীন 

দরিতকের ৫৯ পছসা দি৪ লা বলি গৌহম াঙাদিগকে সাবধান 

করিয়া গিয়াডেন ? 

শ্যারম।হেউ জানেন, গৌহমবচলের অর্থ হইতেছে বৈদ) (অর্থাৎ 

বিদ্যাবান্ বান্কি) অবৈদ্যকে ( অর্থাৎ বিদ্যাহীন দায়াদকে ) স্বোপার্জিত 

ধনের "অংশ দিবে না। 

(8) “বৈদ্য কখনও বিদ্যাধীনকে বিদ্যার্িত ধন হান করিবেন, 
থান_-কাভ্যান্কন-বচনের এই জথ হইলে বুধিতে হয় যে, বৈদ্য কি আর 



২ জাতিতত্ব। 

সকলেই বিদ্যাহীনকে বিদ্যাধনের অংশ দিবে।--তাই কি? মন্থাদি 

শান্ত্রকারগণ ত সাধারণের জন্তই বাবস্থা করিয়াছেন--স্বোপাঞ্ভিত ধলের 

বিভাগ নাই । যথা-_ ৰ 
ঙ 

“বিদ্যাধনন্ত যদ্ যন্ত তৎ তস্তৈব ধনং ভবে” (মনু ৪২০৬ ।) 

“অনাশজিত্য পিতৃত্রব্যং শ্বশ্যাপ্রোতি যন্ধনমূ। 

দায়াদেভো ন তদ্গদ্যান্ বিন্যালব্ধঞ্চ যন্তবে ॥৮ (ব্যাস) 

"উপম্ন্তে তু বল্গদধং বিনায়া পণপূর্ববকম। 

বিদ্যাধনন্ধ ভদ্ বিদ্যাদ বিভাগে ন নিষোজছেছ।” 

ইতযাদিরূপ বিদ্যাধনের লক্ষণ করিয়া কাত্যায়ন তৎ্পরেই উন 

বচনটি বলিয়াছেন - 

“নাবিদ্যানাস্ত বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাপনং কচৎ। 

সমবিদ্যাধিকানান্ধ দেয়ং বৈদ্যেন তন্ধনম্ ॥” 

প্রাচীন ম্মার্তগণের ব্যাখ্যান্থলারে রথুনন্দন উহার ব্যাখ্য। করিয়াছেন 

এতস্তরোচ্চারিভবিদ্ভাপদম্ উভাভ্যাং সন্ব্যাতে | তেন নমবিদা 

ধিকবিদ্যানাং ভাগঃ,। নতু ন্যুন'বদ্যাইবিদায়োঃ | বৈদ্েন বিদ্যা" 

এবমেব দায়ভাগমদনপারিজাতাদয়ঃ 11” 

অর্থাৎ বিহ্বান্ ব্যক্ত সমবিদা ও অধিকবিদা দায়াদকে বিদ্যাধনের 

ভাগ দিতে পারে; কিন্তু অদ্য ও ন্ানবিদ্য দাঁয়াদকে দিবে না। 

৬1 ন্বৈ2 প্র2--বশিষ্ট, ধ্স্তরি, চন্দ্র গ্রভৃতি বৈদ্য ছিলেন । 

ইছারা যে ইদানী্তন বৈদাগণের কুল ও গোত্রপ্রবর্তক-_তাহা 
বৈদ্যগণের স্থবিদিভ | যথা-- 

(ক) “ততঃ প্ররুতিমান্ বৈদাঃ পিতুরেষাং পুরোহিত: । 

বশিষ্ঠে। ভরত্তং বাকামুখাপ্য তমুবাচ হ॥* 
(রাম? জমে!) ৭৭ অ$1)" ] 



অন্বষ্ঠ ও বৈডৈ। ২১. 
(খ) "ক্ষীরোদঘথনে বৈদ্য! দেষে। ধহস্তরিহ ভূৎ। 

বিজ্ুৎ কমণ্ডলূং পূণ যমুতেন সমুখিত;॥'' ( গড় পুঃ) 

(গ) শচঙ্ট্রোইমৃতময়ঃ শ্বেতে। বিধুবিমলকপযান্। 

যজ্ঞকুপো যজ্ঞভাগী টবদে]। বধ্যাবিশার: |” 

| ( বুঃ ধশ্ম পুঃ) 
ব্রশুন্ব্য-যেযেপানে যত দা শব আছে, সকলের অথই 

*৬1৬-টবদা” ধরিতে হইবে, এ৭ ত বড় আপন! তাহ! হইলে 

বন্ধ। (বধু) নহেশ্বর--আবঙ্ষওখপধাজ--সকলক্েঠে বৈদ] বলিতে হয়। 

“হেতু মহাদেবের গবৈজানাধ নাম ত প্রসিদ্ধ, তছুপার তাহার সহজ- 

নামের মধ্যে আছে- 

(ঘ) *ভ্ৎ ছি'বকরমে। বৈগো। বিঞুজো নীরভোধমক; ০ 

( মতা) অনু, ১৭১৪৮ ) 

(6) বেফুসহপলামে আছে 

বেনে]। বৈদা; সদায়োগী বীবরহা মাধবে। মধুঃ। (এ ১৪৯৩১) 

(১) বটুকউৈরবদ্ধবে ঠাতার আঅষ্টোওরশত নামের মধো আছে 

''সর্পিক্ষিগ্রদো বৈদা: প্রহবিজ; প্রভাববান।” 

(ছ) কুস্তী স্বীয় পুভরদিগের ছদ্ঘপায় ছুখিত উউয়া জীরুফকে 

বপিয়াছিকল-_- 

৭... তে তু বৈদ্যাং ুগে জাভ। অনুন্থা হাহ পীডিতা। 

(৬1, উদ, ১৩২২৭ ) 

(জ) মহধি বান্দীকি আরদ-কবি,। হুতরা কবিরা। আতএঞব. 

ভিনিও দা । 

(ঝ») প্রবোধনী-লেধকের এতে রশি যখন বৈদ্য, তখন ঠার পু 

শি, শকি,র পুন পরাশর, সেই পরাশরের পুর বোবযাসকে ত বীজ" 

প্রভাবে খাটি বৈদাই ফলিতে ত়। 



(ক) ন্ধার মানস পুত্র, হুরধ্যবংশের পুরোহিত মহধি বশিষ্ঠ জাতিডে 

বৈদ্য ছিলেন, এ কথ গুনিলে হান্ত সংবরণ করা যায় না। যেহেত 
যাজনকার্ধে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও অধিৰার নাই। 

| (মন্তু ১৯।৭৫--৭৮)। 

বিশ্বামিন্ত্ ব্রাহ্ষণত্বলাভের জন্ত কেন কঠোর তপশ্যা করিয়াছিলেন, 

সে ঘটনা আবালবুদ্ধবনিতা। প্রায় সকলেই জানে। প্রবোধনী-লেখকের 

 নিশ্চিতই তাহা জান] নাই। তীহাকে মহাভারত আদিপর্কের ১৭৫ 

অধ্যায় দেখিতে অনুরোধ করি। তাহ! হইলে জানিতে পারিবেন- 

বশিষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন, কি ব্রাঙ্ধণ ছিলেন। 

বহুসৈল্সসমন্বিত বিশ্বানিতআ, বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে পাইবার 

ইচ্ছায়, এক অর্ঝদ ধেসু লইয়া উহাকে দিবার জন্য বশি্ঠকে অস্থরোদ 
করিয়াছিলেন । বশিষ্ঠ তাহাতে অসম্মতি গ্রকাশ করিলে বিশ্বামিহ 

বলিয়াছিলেন-- 

“ক্ষত্িয়োহহং ভবান বিগ্রন্তপঃম্থাধ্যায়সাধনঃ। 

বাহ্ষণেষু কুতে। বীর্ধাং প্রশাস্তেযু ধৃতাত্মস্থ ॥" 

আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ত্রাহ্ষণ) ব্রাহ্মণের প্রতি বলপ্রয়োগ কাহার৪ 

উচিত নহে। কিন্তু আপনি এক অর্কদ গাভী লঙ্য়াও যখন একটা গাভী 

দিতে চাহিতেছেন না, তখন অগত্যা আনি স্বধর্মানসারে বলপূর্বক 

উহাকে লইয়া যাইব। 

এই বলিয়! বিশ্বামিত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নন্দিনী কাতর 
হইয়া বশিষ্ঠের দিকে চাহিয়। রহিল। তখন বশিষ্ঠ তাহাকে বলিলেন-_ 

“ছিলে ত্বং বলাদ ভদ্ছে বিশ্বামিজেণ নন্দিনি। 

কিং কর্তবাং ম়। তত ক্ষমাবান্ ব্রাদ্ধপোহম্মাহম্ ॥” 

. বিশ্বাযি তোমাকে যলপূর্ববক লইঘা যাইতেছেন, আমি কি করিব). 

ছি যে ক্ষমাশীল ত্রান্মণ। 



£ক্ষত্রিয়াখাং বলং তেছো। জ্রাঙগণানাং ক্ষমা বলম। 

ক্ষমা মাং ভজতে হশ্্া গমাতাং যি ঝোচতে ॥* 

ক্ষতিয়ের তেজই বল, ব্রাহ্মণের ক্ষমাই বল। সেই ক্ষমা আমাকে 

ভজন! করিতেছে । ইচ্ছা হয় তুমি গমন ফর। 

নন্দিনী তখন আপন ছগ্রতাঙ্গ হইতে বছ সৈঙ্কেয় হি করিস 

তাছাদের খ্বার। বিশ্বামিত্ের অমিত সৈগুকে পরাত্ করাইল। ভ্রত্থতেজের 

এই আশ্ত্মা প্রভাব দেখিয়া বিশ্বামিহ নিতান্ত নির্ষেদ প্রাপ্ত হইয়া, 

“ধিগগ বলং ক্ষব্রযিবলং ব্রক্ধতেডে। বলং বলহ্। (ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক 

্রন্বতেক্ষোক্ূপ বল পরম ৰল ) এই বলিয়া রাজোশ্বধ্ায পরিত]াগপূর্যা্ক 

কঠোর পন্থা প্রভাবে-- 

“তাপ সঙ্গান্ দীতোছা। জ্রাক্ষপন্থমবাপ্রযান্।” 

সর্বলোককে তাপিত করিয়া ত্রাঙ্গপত্জ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

উক্ত বামাযপক্সোকে বশিঠ্ঠের বিশেষণ হে 'নৈগ্যা আছে। বাধা 

তাহার অর্থ করিষাছেন-“বৈগা: স্কজ;। নর্ষজঞতিষজে হৈছে) 

ইতি কোন: |" অর্থাৎ এখানে বৈদ্য শের অর্থ_ সর্ববিদ্যা িজ; (৯ প:)। 

(খ) ধব্বন্তর নাষে অনেক নাক ছিলেন-_সমুস্্মন্থনে উৎপন্ন 

এক হ্বস্ত্ররি। কাশিরাজের পুর দর্ঘতমা। তৎপুজ এক ধর্বসতপ্সি 

(বিপু: )। বিক্রমাছিত্যের নবয়ত্পভার এক ধন্ধতরি) ইত্যানি ্ 

তাহাদের মধ্য কেহ জাতিতে বৈদ] খাকলেই বা ত্াঙাতে ইষ্টোপপত্তি - 

কি? পরন্ধ গরুড়পুগাণে যে সমুদ্রস্থনোচুত ধ্স্তরির উল্লেখ আছে, 

তিনি নারাপাংশ । খ1-- 

“অখোদধেশ্বখাধানাৎ কাশাপৈরহার্থিতি: | 

উদতিঠনগারাজ পুরুষ: পর্দা: ॥ 

গস বৈ তগবত: সাক্ষাঙ্গ বিফোরংশাংশসন্ভবঃ। 

ধবস্তরিরিতি খ্যাত আমুর্কেদমূগিজ্যতাক্ ৪৮ (ভাগধত ৮৮/৩১---৩৫) 



১] 

তিনি এরাবতাদির স্তায় অযোনিসম্ভব ; সুতরাং জাতিতে টব 
ছিলেন না। সমুস্্গর্ভে ত আর বৈদ্যজাতির বাস ছিল না যে, তিনি 

তদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিলেন । রোগছারী 
বলিয়াই গরুড়পুরাণে তাহাকে বৈদ্য বলা হইয়াছে (৮পৃঃ ২৩ পং) 

(গ) বৃহন্বর্পুরাণে চন্দ্রম্তবে চন্দ্রকে যে বৈদ্য বলা হইয়াছে, তাহ! 

ওষধীর অধিপতি চন্দ্র ওষধী দ্বারা রোগপ্রতীকারক বলিয়! (১০পৃঃ ১৪ পং 

*ওষধয়ঃ সংবদস্তে সোমেন সহ রাজ্ঞ” ইত্যাদি খক্ দ্রষ্টব্য )। 

(ঘ) মহ্াদ্দেবসহত্রনামে যে বৈদ্য আছে, নীলক্ তাহার অর্থ 

করিয়াছেন--“বৈদ্যঃ বিদ্যা বান্।” 

(ও) বিুসহশ্রনামে বৈদ্য শব্ষের শান্কর ভাষ্য--"সর্ববিদ্যানাং 

বেদিতৃত্বাৎ বৈদা:।” 

(5) বটুকম্তবেও এরূপ অর্থ। 

(ছ) মহাভারতে কুস্তী পাগবদিগকে যে বৈদ্য বলিয়াছিলেন, 
তাহার অর্থ নীলকণ্ঠের টাকায়-_-*বৈদ্যাঃ বিদ্যাবস্তুঃ|* 

বৈদাদিগের শক্তি, বশি্ঠ প্রভৃতি গোত্র আছে বপিয়াই বন্দি 
তাহারা ভতদগোত্সভভুত ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে কারস্থদিগের 

গর্গ, গৌতম, ভরঘাজ ইত্যাদি এবং তিঙলী, তামলী, কামার, কুমার, 

নাপিত প্রভৃতির কাশ্যপ, শালা, ভরঘা্জ ইত্যাদি গোত্র থাকায় 

'্ঠাহার। ও তাহারাও কি তবে ব্রাহ্ধণ ? 

বৈদ্যদিগের চন্দ্র গোত্র থাকায় ভাহাদিকে দেবতাও ত বল! হাইডে 
পারে! এজইনাই বোধ হয় (চনত গগনচারী বলয়) “্অধষ্ঠঃ খচরে। 
ইবছাঃ* এই প্রবাদটা প্রচলিত আছে--যাঁহা লক্ষ্য করিয়া প্রবোধনী- 
লেখক লিখির়াছেন-_-“কেহু বা বৈদ্যগণকে 'জারছ' জথবা 'বর্ণসন্তর” 
কিংবা 'অজাত' বলির! গালি দেহ।” যহাভারতের প্রাহাণো (»পৃঃ ১৪পংড 
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শ ৬ শি খঃ 

বৈদ্য বলিয়া! যখন একটা জাতি জাছে, তখন বৈ্য যে. 'অঙ্গাত' নেও 

ইছা আমরাও স্বীকার করি। 

গোত্র সম্বন্ধে স্বভিনিবন্ধকারদিগের অভিমত নিয়ে প্রনশিত 
হইতেছে। রঘূলন্দন উদ্ধাহতবে লিগ্রিমাছেন-_ | 

“বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধমাদিপুরুবক্রান্বণন্ধপং গোত্রম্। রাজন্যবিশাং 

প্রাতিশ্বঝপোত্রাভাবাৎ পুরো হতগোত্রপ্রবরেৌ। বেদিতবো।। শৃত্ন্ত 

তু, বৈশ্তবচ্ছোৌচকপনশ্চেতি মস্থুবচনে চকারসমুচ্চিতগোজেপি বৈশ্যাধর্শাত্ি-. 
দেশাং। পূর্বপুরুষ পুরোহিতগোত্রভাগিত্বং প্রতীম্বতে অর্থাৎ 

প্রভোক বংশের আদিপুরুষ ত্রাঙ্গণকেই গোহ বলে। সুতরাং আাণ কি 

আর কোনও বর্ধেরই গোজ সম্ভবে না। অথচ বিধাহাদি-ধর্কর্সাভ্ঠানে 

সবাজাতিরট (হিন্ুমাজেরই ) গোত্রোলেখ শানে আদিষউ হওয়ার ক্ষতি 

বৈশ্ঠ ও শৃ্রদিণের স্বত্ব গোত্ের অভাব হেতু পূর্বাপুরুষীয় পুয়োহিত- 

দিগের গোজই তাহাদের গো বুঝিতে হইষে। 

51 2 প্র2--ছাধুর্েদকে যখন পুণাতম বেদ হলা 

হইয়াছে ( যখ--“তল্তানুষং পুপ্যতমো। বেছে বেধবিদাং মত:" (চরফ। 

গু, ১ অঃ), ভখন এই বেদের ৪ অন্যান শাস্ত্রের অধাপক জ্রাদ্বণ 

ভিন্ন কে হইতে পাবে? ৃ 

ব্রক্ঞস্ত্য- প্রবোধনীলেধকের আভিপ্রাহ এই থে, আমুকোছ 

যখন বেদ, বেদের অধ্যাপক যখন ব্রাহ্মণ ভিজ জারু কেছ হইতে পানে 

ন। এবং টৈধ্যই যখন সেই দনূর্বেছের অধ্যাপক, তখন, বৈধ স্তরাং 

পূর্বেই ( ৮পৃঃ) দেখাইয়াছি--আহুর্বেদ “বেদ? নছে। এবং সুজ 

হৈষণিককেই আফুর্কেদের অধ্যাপক বলিয়াছেন। প্রবোধনীলেখক 
নিশ্চিতই স্বয়ং বৈদা, এবং বৈঃ]ক শাস্ত্রের অধযোত। ও খআধ্যাপক। বিত্ত 

এ শাঙে যে, তাহার সম্যক্ বুৎপতি জে নাই, তাহার পরিচয় পাঙ্যা 



.. ৮৪ ৫২ ) 

যাইতেছে । বুুখপত্তি জন্সিলে, ভিনি “তশ্তায়ুষঃ পুণাতমে! বে?:* 

ইহার অর্থ “আুর্কেদ পুণ্যতম বেদ” কখনই লিখিতেন না। চরকে 

“হিতাহিতং সধং ছুঃখমাযুস্তস্য হিতাহিতম্। 

মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তম।যুর্েদঃ স উচ্যতে ॥? 

এইরূপ আয়ু ও আঘুর্কেদের লক্ষণ করিয়া তৎ্পরেই বল! হইয়াছে- 

তগ্যায়ুষঃ পুপ্যতমো বেদে। বেদবিদাং মতঃ । 

বক্ষাতে যন্নম্যাণাং লোকয়োরুভয়োহিতঃ ॥” 

তন্ত আমু: বেদঃ বক্ষাতে'--সেই আয়ুর বেদ অর্থাৎ আমূর্বেদ 

( “অর্থেদশমূলীয়"-নামক এই হুত্রস্থানের ত্িংশ অধ্যায়ে ) বলা হইবে। 

হুশ্রুত আযুর্কেদ শব্দের বুত্পত্তি করিয়াছেন--“আমুরম্থিন 

বিদ্যতে, অনেন বা আদ্বুবিন্দতীতি আযুর্বেদ:।*  প্রবোধনীলেধকের 

“মহর্ষিকন্প গঙ্গাধর*ও এ শ্লেেকের টীকায় লিখিয়াছেন--+*বিদ বিচারণে, 

বিদ লাতে,বিদ জ্ঞানে ইতোতেষু অর্থেযু বেদয়তি বিজ্দতি বেত্তি বা আনেন 
অশ্মিন্ বেতি বেদ ইতি নুক্রতাহুসারিণঃ 1” 

অতএব দেখা যাইতেছে, আমুর্ক্েদকে “বেদ কেহই বলেন নাই; 
উক্ত ম্লোকে বেদ শকের অর্থ-সত্তা, জান, লাভ বা বিচার (বেদ? 

নহে)। যেশান্ে আমুর বিষয় আছে, যাহা দ্বারা আমুর জ্ঞান হয়, 
বানাতে দীর্ঘাযূর্লাভের উপায় কথিত হইয়াছে অথবা আম্ুসত্বদ্ধে বিচার 

আছে, তাহাকে আযুর্ষেদ বলে। 

৮॥ নেঃ প্র 2-অয়ানন্দ চক্রবর্তিকৃত প্রাচীন বৈফব গ্রন্থ 
“চৈতন্তমঙ্লে”ও লিখিত আছে--“বৈদাত্রাঙ্ষণ যত নবদ্ীপে বৈসে। 

মহোৎসব করে সবে মনের হরিষে 8” এখানে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ এইরূপ 

অর্থ করিলেও পূর্বে বৈদযের উল্লেখ থাকার বৈদ্যেরই শ্রেঠদ্ব কুচিত 
হইংভছে। ছদ্যাপি বহু স্থানেই বহু বৈধ্যসন্তান “বৈদ্যবরান্ধণ* বলিয়া, 



আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন এবং জা জাতির! অনেক স্প্েই ইবা-, 

গ্রণকে ণবদ্দিবামুন" হলেন। 
রি 

বস্ভন্ত্রা- প্রবোধনী-লেখক "শভারহিতখ" (ন্প্ছলমালে জো" 

পদার্থযোধক পদের প্রাগতাব হয়) এট পাশিনীয বার্তিকতুঙজ 

দেবিযাই, টৈভন্তমঙ্গলে বৈদ্য্রাস্বণ থাকা বৈহাকে আদ্ষণ অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ( একপ বলাছ বৈদা ও ক্রাহংণর পার্থকাই কুচি 

হইতেছে )। পরস্ধ বাঙ্গালা ভাষায় পর্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিপ্্ 

খাটে না। এইজন্টই কাঁচেত-বামুন, ধোপা-নাপিত, ঝাঞ্ষ-কোকিল, 

মুড়ি-মিছরি ইত]াদ পদ বাঙ্গালায় বু প্রচলিত। লংস্কতেও উদ্ত 

নিয়মের বাতিচার দেখা ঘায়। য।_-"গন্্কামরসিদ্ধকির বধূ 

(বাম্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টক ), এব্রশ্বেশগুঃবিজ,নাংশ (চত্া), “যাঙোরদ্ৈ- 

রিবার্ণবঃ* ও “চিজাচন্মসোরিব" ( রসুধংশ ) উত্াদি । তপু “বান 

দেবাচ্ছুনাভ্যাৎ বুন্” এই পাশিনিঙৃত্ের ব্যাগ্যাং তক্ববোধিনীষ্ষায 

িবিয়াছেন -4...তদপানিহাং শ্বযুংমঘো নামিজযাদি লিজা, ইতাষ 

থেয়ম 1” আথাং যদিও ভাষাকার প্রসঙ্গত; বলিযাছেন--র্ুন অপেক্ষ 

অভািত বলিষা বাহুদেহের পরাগ ভাব হইয়াছে, তথাপি এ লুছের কার্ধ 

অনিত্য বৃঝিতে হইবে । হেছেতু হুঙ্কার বং “শ্বধুবমঘোনাযতক্ধিতে 

সৃত্থে প্রথমেই শ্বন্ (হুকুর), তার পর মুন ( যুষ1) এবং তার প 

মঘবন্ (ইন) ধরিয়াছেন। অতএব শ্বন্-মধ্রনএর সভায় “হা 

রা্ষণ বলাছ ব্রাঙ্মণ অপেক্ষা বৈদ্ষের উৎকধ সৃচিত হইতেছে না। | 

কবিকন্কণ কালকেডুর নগরে প্রথমে মুসলঙগান, তাহার গর বিএ 

্রহবিপ্র, বর্ণনিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশাকে বলাইয়া পরে বৈধাগণকে বসাইয় 

ছেন। (কবিকত্ধণ-চণ্তী, বঙ্গবাসীর সংস্করণ, পৃঃ ৮০৮১ )। শ্রী 

*. গগ্রাত্বণপণ্ডিত বৈধ” স্থলে বাক্ষণের পয় বৈদ্যের জাম লিখিত শা 



( প্রদর্খমঙ্জল, বঙ্গবাসীর সংস্করণ, পৃঃ ১২)। প্রাচীন বাঙ্গাল! কাবেঃ 
এক্ঠপ উদ্রাহরণের অভাব নাই। | 

"্বহস্থানেই বহু বৈদ্যসন্তান বৈদ্ত্রাঙ্ষণ বলিয়৷ আত্মপরিচয় দিয়া 

ধাকেন*-সর্বজ্মর সর্ববৈদ্য সেকূপ পরিচয় দেন ন| কেন? পরস্ধ 

আত্মপরিচয়-দান একট! প্রমাণ বলিয়। গণ্য হইতে পারে না; যেহেতু 

অনেক শৃদ্রও সদ্রাহ্মণ বলিয়। আত্মপরিচয় দিয় অনেকের বাটাতে র্ধন- 

কার্ধয করিয়। থাকে) কুলীন ব্রাক্ষণের কন্ু। বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া 

পাচিকা বেস্তারা কত লোকের বাটীতে শেষে ধরা পড়িম়্াছে, এবং কত 

হাড়ি-বাশ্দির সন্তান পইতার গোছ। গলায় দিয়। ব্রাঙ্মণ-পরিচয়ে হোটেল 

খুলিয়াছে। 

শঅন্তান্ত জাতির। অনেক স্থলেই বৈদাগণকে বদ্দিবামূন বলেন"-- 

সকল স্থলে সকলে বলে না; তাহার কারণ--ইতর লেকে বাহার গলায় 

পইত| দেখে, তাহাকেই বামুন মনে করে। এইজপ্তই তারা! ভাট বামুন, 
আচাজিদ্রবামূন, ছেত্তিরবামুন, বদ্দিবামুন ইত্যাদি বলিয়া থাকে। 

৯ ত? প্রঃ-যস্থাদিস্থতির মতে একমাত্র ব্রাঙ্গপেরই উপ- 
নয়নে কার্পাস-স্থত্রময় উপবীত, মৌন্নী মেখলা, বিষ্ব বা পলাশ দণ্ড ও 

কফণসার চণ্ম ধারণের বিধি আছে (মন্থ ২1৪৪--+৪৬)1 বৈদ্যগণকে 

চিরদিন ব্রাঙ্মণোচিত বিধি অহুসারেই উপনীত করা হয়। টৈঠ্োচিত 

মেষলোমের উপবীত বাঁ শণতন্তমমী মেখল! প্রভৃতি দেওয় হয় না। 

বৈদায ব্রহ্বগারী ভিক্ষা! গ্রহণকালে অন্ত ক্রাদ্ধণবালকের মডইউ “'ভবত্তি 

ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া থাকেন। বৈস্তোচিত উপনয্ধন হইলে “তিক্ষাং 

-দ্েছি ভবতি* বলিবার ব্যবস্থা হইত (মন ২৪৯ )। অতএব ব্রাঙ্ছণো চিত 

উপনয়নসংগ্কার ছারাও বৈদের ব্রাশ্মণতই স্থপ্রতিপ্ন হইতেছে। 

ন্রজ্ভব্ন্য--(ণবৈদেরা অথষ্ঠটজাতীয় নহেন” পরে ১৪ সংখ্যায় 

তাহাদের উকি অব্য) অঙ্লোষজ বলিয়া অনবষের বৈ্ঠোচিত উপনয়ন-- 



সংস্কার জাছে বটে? কিন্ত বৈগা বিলোমন্ধ হলি! তাহ উপ নন 

সান্তারই নাই, বরান্মপোঠিত কার্পাসোপবীতাদির কখা ত “শিক্বো মাত, 

শিয়োবাধা”্র ন্যান্ধ হইতেছে। বৈগাগণকে যেচিয়দিন ্াখ্মপোটিত 

বিধি অনুলারে উপনীত কর! হয়,* মে চিরদিন! কতকাল হইতে ?- 

আধযুগ হইতে, না রথুনম্থলের সময় হইতে, কিনা এখছিক গতর 

উমেশচন্র,প্যারীমোহন প্রস্তুতি বৈদ্যকুলে আধিভতি"হইবার পর হতে ? 

“বৈদা ব্রহ্মচারী ভিক্ষা গ্রংণকালে অন্ত বান্খণ বালকের মতই 

লেখা রি ও ব্রান্ধণের টা সুচিত হইতেছে | বৈধ রারীকে ৰ 

নিভে কোনও চার শ্বৃতিনিবপ্ধকার, না কোনও টনিধ্টিন 

না উক্ত খেক গঙ্গার প্রভৃতি, না উক স্থান্প্রবরদিগের মো; 

ফেছে? 

মন্ত ব্রাঙ্গণাদির উপবীতাদি সম্বন্ধে সামানাতং কার্পাপগহাদির নি 

করিলেও সবাদেশের ক্ষত্রিয়) বৈশু 3 অন্ঘঠেরা পুরুষাচক্রমে গনেশ 

পরত ধারণ করেন, ইহা স্লেরই প্রত্যক্ষ । দণুমেখলাদিও হ্রাক্মগ- 

যৎ। ফেতেচ সবপিকের কার্পাসোপবীতাদি শাহাবছিত। খা গো 

-নলাভে বা সর্দাণি সঙ্েধাদ* অর্থাৎ ত্রাক্মণাদি রক্ষচারীর বদনা: 

স্ধেবিবেষ কয়! যাহা হাত) খল! তল, তাভাদের ্াতিতে: 

সকলেই সকলপ্রকার দসলা্ধি বাবার করিতে খারে। অতএব ্ 

দ্বার! “বৈদ্যের স্রাঙ্গণহ মুত্রতিপযণ না হয়া বরং 

রত ্ 

১০ নৈৈ8 প্র2-বৈদোর প্রতিগ্রহাণিকার ॥ ঝামাযণে না 
যায়, ভগবান্ রাম ওরতকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন ্ঃ 

“কজি বৃষ্ধা-্চ বালাংশচ বৈহামৃধ্যাংস্চ রাঘষ। দা 
খানেন সনসা বাচা বিভিযেতৈর্বিভুষসে ॥% (খযো, ১৯৪ স রী) 
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(অর্থাৎ হে রাঘৰ | তুমি বৃদ্ধ, বালক ও শ্রেঠ বৈদ্যদিগকে অর্থদান, 
মঙ্গল দিজাসা ও প্রিয়বাক্য দ্বারা সন্ত রাখিতেছ ত?) 

| ভূমিদান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। ব্রাহ্মণ ভিন্ন খ্বার কেহই ভূমি 
প্রতিগ্রহ করিতে অধিকারী নহেন। পূর্ববকালের টৈদ্য পাগুতগণকে 
প্রদত্ত বহু ্ র্ষে তর জমী এখনও বন স্থানেই বর্তমান আছে। 

শ্নভুক্ত্য-মন্বাদি শান্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতিগ্রহ নিষেধ 
করিলেও (মস্ত ১৭৭৫--৭৮) রামায়ণের ই ক্লোকে বৈদোর প্রতি, 
গ্রহাধিকার যদিই প্রতিপন্প হয় এবং প্রতিগ্রহাধিকায় ধাকাতেই যদি 
বৈদা ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে উক্ত লোকে সামানাতঃ বৃদ্ধ ও বাল শব্দের 
উল্লেখ থাকায় যেকোনও জ্বাতির বৃদ্ধ ও বালককেও ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। 

প্রাচীনকালে অনেক রাষ্জা রাজড়া নিজেনের বাড়ীতে ছুর্গোৎসবাদি 
উপলক্ষে প্রতিমা গড়িবার জগ্ত কুমারকে, ফুল যোগাইবার জন্ত মালীকে, 
পরিচর্ধা। করিবার জন্ত নাপিতকে, ঢাক :ঢাল বাঙ্ধাইবার জন্ত মূচিকে, 
ধাত্রা করিবার জন্ত অধিকারীকে জমী নিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের 
ংশাবলী অন্যাপি তাহা ভোগ করিতেছে । ভাই বলিয়! তাহারাও কি 
মান্ষণ) ফলের তারতমা থাকিলেও, ব্রাহ্মণ অব্রান্ষণ-_-আচ গাল-_ 
[কল জাতিকেই সর্বপ্রকার দান করিবার বিধি আছে। যথ|-. 

"সমমব্রাঙ্মণে দানং দ্িগুণং ব্রাহ্মণক্রবে। 
গ্রাধীতে শতসাহম-মনস্তং বেদপারগে ॥* (মন্থ ৭৮1) মম, 

শাস্োক ফল, ছি» তৎফলের দ্বিগ্রণ) 
*সর্বজ্জ গুণবন্দানং শ্বপাকাদিঘপি স্বতম্।* 

( বৃহস্পতি ; গণবং » কলবৎ, শ্বপাক »চগ্ডাল) 
পরস্ধ উ্ত রামারণ-ক্লোকে যে “বৈদ্য” আছে, তাহার অর্থ চীকাকার- 

1গের মতে পূর্কাবৎ (১২পৃঃ) বিদবান্ বাস্ণ বা চিকিৎসক ব্রাহ্মণ ( বৈদ্য 
ছে)। ্ি 
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পাণ্ডবের! বদবাসফালে রানি আইটি যেণের আজরছে উপস্থিত হইলে, 

'ত্তিনি বুখিষ্টিরকে ঘে সকল প্রশ্ন করিদ্বাছিলেন, তক্মধোও এইকপ একটি 

প্োক আছে. 

“কচ্ছিত্তে গুরবঃ সর্ষে বৃদ্ধা বৈদ্যাশ্চ পৃজিতাঃ 1 

| ( মহা, বন, ১৫৯1৭) 

নীলকঠের টীকা-_-বৈগ্যাঃ বিদায়। বিদিতা:।” 

১১ £ লৈ প্রঠ-রাচীয় সমাজের অনেক বৈদাই শালগ্রাহশিল! 

পুজা করিছা থাকেন। এইকপ দুর্গাপূজা গু কালীপৃদ্া! এবং চতীপাঠ 

প্রভৃতি অদ্বাপি অনেক বৈদ্য শ্বং কিয় থাকেন। সেই সকল স্থলে 

বৈদ্যনহিলাদের পাক করা অন্পভোগও ছেনয়। হয়। প 

ল্শুল্য-ইদানীং যথেচ্ছাচারের যুগে সকলেই, সকল কার্ধ্য করি- 

ভেছে। কিন্ত ক্ষহিঘ বৈশ্রাদির ল্পশপুর্বক শালগ্রামশিলা ও প্রতি. 

পৃজ। শান্ুণিষিদ্ধ। এ সন্বদ্ধে প্রাণতোবসটী'কার বিশদ বিচার 

করিয়াছেন। যখ1-- 

শননু আ্রান্ণঃ পৃজয়েজতাং ক্ষতিচাদিন পূজছ্ধে তি বিষুধর্খো 

তরবচনাৎ ক্ষত্রিযাদীনাং শালগ্রামশিলামুদ্ডিপূজজননিষেধাৎ ক্ষত্রিয় | 

দিনে: শালগ্রামশিলাম্তিপূজনং কর্তব্য কথমিতি চেৎ1 ন। আসন” 

ক্ষলিয়াবশাং আাণাং মুনিসত্তন । অধিকার: স্বৃতঃ সমাক শালগ্রাছ- 

(পিলাচ্চনে ॥ ইতাছিপন্জপুরাণাদিবচনৈঃ ক্ষভ্তিয়াদীবা: শালগ্রামপুঙ্গ" 

শ্রধণাৎ। এব সত, ব্রাক্ষপস্যেব পৃজেযোইহং শুচেরপ্যশুচের়পি। 

স্বাশৃ্রকরসংস্পর্শে বস্সপাতাধিকো মদ ॥ ইতি লিগপুরাণবচনে আগ" 

শ্ৈবেহ্যন্থ অন্তযোগব্যবচ্ছেদ পরে” এবকারেণ ভ্রাদ্ছণমাওত্ৈৰ স্পর্লযখ 

পুজ্বা়ামধিকায়ো! গঙ্যতে। ক্ষত্িয়াদীনাং স্পর্শযাজং নিষিষ্ধমিতি |. 

এব সতি, কতিযাদিপৃ্ানিষেখকবচনানাং ম্পর্শমাজনিথেধপরাহথা 



৩২ টি চীন - 

 ক্ষতরিয়াদীনাং শালগ্রা মপুজাবিধায়কানি বচনানি ম্পর্শহীনপৃজাবিষয়তেন 

যোজ]ানি।” 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই শালগ্রামশিলা পৃজ' 
করিতে পারেন । তন্মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্পর্শ ব্যতিরেকে পূজা করি 

বেন। স্ত্রী ও শৃত্রের শালগ্রামশিলার স্পর্শে ও পুজায় অধিকার নাই। 
"একত্র দৃষ্: শান্ত্রার্থো বাধকং বিন! অন্তত্রাপি তথা” ( এক বিষয়ে শাস্ত্রে 

যে বিধান মাছে, বাধক বচন ন| থাকিলে অন্ত বিষয়েও সেই বিধান) 

এই স্তায়ে প্রতিমাপূজ। বিষয়েও এ নিয়ম । 
কলিতে ক্ষত্রিয়, বৈশা, অ্ষাদি শৃদ্র বলিয়া পরিগণিত | যথা 

“ইদ্ানান্তনক্ষত্রিয়াদীনামপি শৃদ্রত্মাহ মনঃ:_-শনকৈস্থ্ ক্রিয়ালোপা- 
দিমাঃ ক্ষজিয়ঞ্জাতয়ঃ| বুষলত্বং গতা গোকে ত্রাহ্গণাদর্শনেন চ॥ অত্ত- 

এব বিষুপুরাণম-মচানন্িম্বতঃ শূড্রাগর্ভোস্তবোহতিলুকে! মহাপয্ো ননদঃ 

পরশুরাম ইবাপরোইখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী তবিতা। ততঃ প্রভৃতি শৃদ্রা 

ভূপালা ভবিষ্যস্তাতি। তেন মহানন্দিপর্যান্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঙ 

ক্রিয়াঞ্জোপাদ্ বৈশ্যানামপি তথা । এবমমষ্ঠাদীনামপি |” (শুদ্িততে 

রখুনন্দন )। বাচম্পতিমিশ্রও একপ লিখিয়াছেন। 

এই কারণে ক্ষত্রিয়, টৈশ্ব ও অন্ষ্টের শালগ্রামাদিপুজ্জার বাবহার 

নাই। তাহাদগের ত্রাক্ষণ পুরোহিতেরাই এ সকল কার্ধয করিয়। 

থাকেন। 

এই জাতিতত্বের আলোচন! আমি বিদ্বেষবশে করিতেছি না, অপক্ষ- 

পাতেই করিতেছি তবে তাহাদের স্বপক্ষে বলিবার কিছু পাই লাই 

বলিয়াই সর্বত্র বিপক্ষে বলিতে হইডেছে। কিন্তু এখানে তাঁহাদের 

স্বপক্ষে বিবার একটা কথা আছে ।-_ 

মহামহোপাধ্যায় বাচম্পতি মিশ্রাদির রূপ মীমাংস! গ্রমাণরূপে গণ্য 
হইলেও জামাদের কিন্তু মনোরম হইতেছে ন1। যেহেতু শৃ্ত রাজা 
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হইবে, এ কিন্কুপ যুকি ! তাহ! হইলে য়েচ্ছের বাজতে স্গল ছ 

আবার প্রেচ্ছও হইতে হয়, এবং তাহ! হইলে মহাভারতে (বন, ১৪৪1 

কলিষুগে "শৃতা ধনবং প্রবক্ষান্তি" থাকায় সকল রাতেও পৃদ্র 

হ্য়। 
: 

মন্ত উক্ত বচনে “ইমাঃ ক্ষত্রিঘজা তয়" ( এই সফল যা 

বলিয়া পর-বচনেই তাহাদের নিদ্দেশ করিয়াছেন. ও 

«পৌগু কাশ্ৌডুন্রবিডাঃ কান্ছোছ। হবনাঃ শক; 

পারদাপন্নযাশ্টীনাঃ কিরাভা দর়দাঃ এশা: (১৪৪ ১৬ 

4 

ঠা 
2 হি 
৬ 
1 

৭ 

২ 

রা 

নট্মাঃ* বলিমা এ সফল ক্ষত্রিয়ের প্রতি অগুলিনিদেশ এ 

প্বুষরন্থং গভাঃ” এই অন্ভীতকালে প্রষ্ধোগ করায়, তাহার সংহিাল 

গ্রণমনের পূর্বে এ সকল ক্ষতিই শৃড্ন প্রা হইয়াছিল, সমস্ত বা 

হয় নাত, ইচ] স্পষ্টই বুঝা বাইতেছে। তাহ ন। হইলে, পরঞয়াম, 

ভ্রেতাদুগে অবতার হইছা একুশ বার পুথবীকে ঘে নিঃক্ষত্রি করিস, 

ছিলেন। তখন তিল ক্ষতির পাহলেশ কোথান্ধ? তাহাতে প্রত 

বারেই নিঃশেষে ক্ষত্রিষ নাশ করিলে একুশ বার কিরূপে ছটিগা 

তাহার সমকাল ও জ্রেভার পেষভাগেই স্থর্য ও চচ্রবংগীয ক্ষতি" 

গণের অহ কিন্ুপে সম্ভব চল! ছাপরে বুবলীর, $গতবশিয় প্রভৃতি 

ক্ষতি কিধপে গল? এবং কলিতে মহানন্দি পধাকু অনিযই বা কোথা 

হইতে আলির 1 মহাপন্সনামা নন্দের অবিলক্ষজিনান্তকারত্বও সেইস্বপ ॥ 

এভাবত! পরশুরাম ও মহাপদ্স নিংশেষে কত্রিয় নাশ করেন নাই, এবং 

ক্রিয়লোপে অধিকাংশ ক্ষবরি্াদি শূহ্ব্ প্রাপ্ত হইলেও সকল দা রং 

সকল বৈশ্য ও সকল অং শুর হইয়। যান নাই। কতক ক
তক এ 

করিয প্ন্কত বৈশ্য ও প্ররূত অথ. আছেন.) মহ. এদেশে হাঁ ১
 

শান 



 অন্তিত্ব দেখাও যাইতেছে। এই কারণেই বঙ্গীয় অঠগণের যথ্য 
কত্তক উপবীতধারী ও কতক উপবীতবর্জিত ছিলেন এবং এখনও অনেক 

'আছেন (শেবোক অনবষ্ঠের] শৃদ্রধশ্মা্গারে ১ মান অশৌচ পালন 
করিয়া থাকেন)। ইহাতে তাহাদের অগষ্ঠত্ ও শৃত্রত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইয়া থাকে । কিন্তু এক্ষণে অনেকেই একাকার হওয়ায় তাহাদের পার্থক্য 

বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং নংশয়স্থলে দকল অধ্বষ্ঠকেই শুদ্রে বলিয়া 

মনে করিতে হয়। বিলোমজাত বৈদ্যের শূদ্রত্বেত সংশহ়ের লেশখান্ 

নাই। 

অতএব কোনও বৈদ্যের এবং ইদানীস্তন কোনও অস্ষ্ঠেরও 

শালগ্রামশিল| ও প্রতিম। পূজায় অধিকার নাই । তবে যে-মকল অথ 

পুরুষাঙ্ুক্রমে উপবীত-ধারণাদি বৈশ্যধন্দ্ধ পালন করিয়া আিতেছেন, 

তাহার! (যাজনে অধিকার না থাকায়) নিজের জন্য স্পর্শ ব্যতিরেকে 

এ সকল পূজা করিতে পারেন বটে; কিন্তু শালগ্রামের শ্রপনাস্তে গান্ধ- 

মার্জনা এবং প্রতিমার গ্রাণপ্রতিষ্ঠাদি স্পর্শ বিনা করা যায় না বলিছ! 

তাহারাও দ্বয়ং না করিয়া পুরোহিত ত্রাদ্ষণ দ্বারাই করাইয়া থাকেন। 

পরস্ধ রঘুনদ্দনের এ পঙ্কি দেখিয়া আমাদের ইহাও মনে হয়, 
তাহার লময়ে বজদেশে ক্ষত্রিত, বৈশ্য ও অন্বষ্টগণ উপবীতবৰর্জভিভই 

ছিলেন। তক্র্শনেই তিনি তাহাদের শূত্রত্বের কারণ নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। সে সময়ে তাহাদের উপবাত থাকিলে তিনি কখনই খন্ধপ 
লিখিতেন না, এবং নবদীপে বৈদ্যঘগুলাতে পরিবেহিত থাকিয়া এরূপ 
লেখায় তাহাদের হস্তে তিনি নিস্তার পাইতেন না। ইহাতে প্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে, তৎকালে অন্ষ্ঠ বা বৈদ্যের! নিশ্চই শৃত্বধর্মা ছিলেন। 
তাহার এক্ধপ লেখায় চক্ষুরুম্মীলন হওয়ায় তাহার পরবতী কালে তাহা- 
দেয় অধিকাংশই উপবীত গ্রহণ করিয়া বৈশাধস্বান্থলারে ১৫ দিন অশৌচ 
পালদাদি করিতে আর করিম্াছিলেন। কিন্ত সে টি 



বিবির হয় নাই; হেছেতু চারি পুক্তহ উপননসংন্াহ জিত 

ভইলে, ভাঙাদের সন্তানের উপনয়ন হইতে পারে না («ম পরিজ 

হষ্টবয)। এইজনই অবৈধ উপনয়ন বলিয়া তাহার! কটদেশে যন 

রাধিতেন ( কটিদেশে যকৃত সখা শাস্ছে নিথি্জ এবং তাদৃশকপে বত 

নৃত্ম উপবীত্পদবাচ]৪ নহে-_মংগ্রুধীত “আহছিক কত্োনর ওর খণ্ডে 

শহজোপবীত ধারণ তষই্বা)। যাহা হউক, বৈদাগণের প্রতি সৌহাদ্দবশন্ত 

অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, এ সকল কথা হলিডে আমি প্রস্তত্ত 

নণি-*গতলা সু$গনা নাগ্ডি কতসা করণং বখা” (যাহা হইম| পি্ছাছে। 

ভাহার জন্য এখন আর আপতি করা নিশ্পয়োজন )। যম বঙ্গিয়াছেন 

যুগে অঘন্তে থে জাতী বাঙ্থণ: পুত্র এব চ" অন্তিম যুগে, অথাৎ 

কলিমুগে ত্রাণ ও শুর এই ছুই জাতভিই থাকিষে। এই জট যোধ 

বয় অনেকে ব্রান্ধণ হইতেছেন। 

নান, শ্ান্ধ, প্চষজঞ ভি কাধে) পুরাপপাঠে অধিকার থাকায় পুরীর 

হখন নিজের জন মাকডেযপুরাণান্তগত চণ্তী পাঠ করিতে পারেম। 

ভখন জন্থ্ঠ ও বৈগ্ের 'ভাহাতে বাধা নাই, কিন্তু অন্য ওত চণ্তীপাঠ ৃ 

বরাহ্মণ ভিজ আর কেছই করিতে পাতে না| খাঁ 

নব্রান্ধষণং বাচকং বিদ্যান্জাজবণজম!দরাং । 

প্রতবান্তবর্নজাজাজন্ বাচকাগর কং আজে ৪ ( তাবহ)পুঃ) 

গণ ভিজ বদ ছার পুরাণাদি পা করইলে ও তাছাঙের মুখে 

শুনিলে নরকে হাইডে হয়। 

রখুনন্থন ছুর্গোৎসধতত্বে লিখিয়াছেন-_ শৃঙ্রকতৃকবৃযো ৎপর্গাদে 

রাঙ্মণকর্তৃকচরুষৎ ব্াহ্ছণন্ধারা পকালৈবেদ্যাদি শুত্োছপি ছাতুদর্ছতি |” 

( শৃত্রকর্তৃক বুষো, দর্মাধিতে ত্াঙ্গণপক চর ধেমন দেবতাকে দেওয়া হয়, 

সেইরূপ ব্রান্মণপক গগ্ দ্বার! শুহ্রও দেবতার তোগ দি পারে ॥ 

পরস্ধ স্বপক আছ দেষতাকে নিষেন করিতে গায়ে না)। কিছুপ্ 



“মততক্ুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন তুজীত কদাচন। 

চিকিত্নকস্য মবগয়োঃ ভুরস্যোচ্ছিষ্টভোজিন, ॥ 

পুয়ং চিকিৎসকন্যান্নং পুংস্চল্যান্থরমিন্ধরিয়ম্ ॥” 
(মন ৪1২০৭--২২৪) 

*্চিকিংদবস্য অস্ষ্ঠশ্য" ( কুল্ল.কত্র )। 

অর্থাৎ অন্বষ্ঠের অন্ন খাইবে না। অস্ষ্ঠের অন্ধ খাইলে পৃ খাপ: 

হয়। 

“অমৃতং ত্রাহ্মণাকেন দারিত্যং ক্ষভিয়স্য 5। 

বৈশ্যান্গেন তু শূত্রা্গং শৃড্াক্ান্ররকং ব্রজেৎ ॥” (ব্যান 86৬) 

ব্রাহ্মণের কন্প অমৃত, ক্ষত্রয়ের অয় দারিত্র্যনক। বৈশ্যের অন 

শৃডান্রম্বক্ূপ এবং শুদ্রের অন্ন ভোজনে নরকে গমন হছ়। 

ইত্যাদি ধচন হাও1 হস্বষ্টের পক্কাস যখন সর্ধবর্ণের অভোঙ্গ্য এব 

ত্রাহ্মণেতর আতির পক্গান্ন যখন ত্রাঙ্ষণের অভোজ্য শ্বহরাং অন্পৃশা। 

তখন ত্রান্ষণ তন্ন আর কোনও ছ্বিজাতিরই পক্ামে দেবতার ভোগ হইডে 

পারে না। শুপ্রছাতীয়া *বৈদ্যমহিলাদের পাক কর। অ্রভোগশ ত সুদুর- 

পরাহত। 

এহ স্বানে গ্রসঙ্গত্রমে আহও তিনটি বক্তব্য এহ বে-(১) প্রোক্জ 

কারণে ব্র্গণ ভিন্ন কোনও খিজাতিই পকান্ দ্বার শ্রান্ধ ও পিগু7ান 

করিতে পারেন না ( আমান দ্বারা করিবেন) যেহেতু (ক) শ্রান্ধীর অনু 

ব্রাক্মংণরই ভোঙ্া,.(খ) অগ্রোকরণে ব্রাহ্মণের পাণিকে অস্ত প্রদান করি- 

বার (বিধি, এবং (গ) পিপ্তও ্রাঙ্মণকে দাতব্য। যথা 

(ক) "গোভিল:...আাদ্ধণানামন্্য **॥ ব্রাঙ্ধপানামন্ত্রোতি ব্রা" 

পান্ নিমহহা শাদং কুরধ্যাং। ...ব্াঙ্গণাসম্পত্বৌ। কুশময়বাক্বণে আমু) 



অন্বষ্ঠ ও বৈ । 

শ্রান্ধবিবেকে-নিধায়াখ ছর্ডচয়মাসনেযু...ইত্তি তন্ং তৎচনাৎ, জাাানা- 

দসম্পতৌ কৃত্বা দর্ভমমান্ হিদান্। শ্রাদ্ধ: কৃত্বা বিধানেন পশ্চাছ 

বেপ্রেধু গাপহেৎ॥ ইতি শ্রাঙ্থহুহভাষাকার-সমুতকরধ হব্চনাজ্চ।” 

(আাঙ্ধতধ) 

রা নেয়ান হব্যকব্ানি দাত়ীভঃ। 

ত্্ &৮ বগা টচ্মু ৩: হাক তম্ ( চ্চ ৩১২৮ ) 

(খ) পঅম্রাভাবেড় বগলা পাণাবেব জলেইাপ বা? 

(শ্রান্ছতন্ত মংশ্পুং) 

(গা) পপিপ্তাংস্থ গোহজাব ডা] দলাদখো জতেহপি বাত 

( মংশ্রপুঃ ১৮৫২) 

অন্ধশ্দের আদেশ হেত পুথক পশ্তুনানও আাক্ষদেহর ছিগাতির 

আমান ছারাট কতবা। 

(২) আস্থষ্ঠ ও বৈদ্য ব্রাঙ্ছপাপের নমসা নটেন। উাঠাদিগকে 

নমস্কার বা অভিবাদন করলে হ্রাঙ্ধাণর প্রাঘ়শ্িত কর্কবা। যথা 

“ত্রাঙ্ধ ইতাগবুতে মিতাক্ষরায়াং হারী তই ক্ষতিযপ]াভিবাদবেচহো 

বাত্রমুূপবসেদেরহ বৈশ্স্তাপি। শুহস্যাভিবাদনে জিরাহমুপষসেদিতি। 
অন আংহাবাস্তাছাপবাসশ্রহণাৎ নুন্ুস্তরে কবিহ্রাদশকনমণারয়পলতু- 

প্রায়শ্চিহন্ধ গ্রমাদহিষদং ভ্রনর্কভনমন্ধজিবদযু বা) হথ মন্দ 

বগ্রঃ প্রমাদেন শুন্বং স্ভিবাদযেৎ। অভিবাদা দশ বিপ্রা্ততঃ পাপৈ 

প্রমুগাতে 0" ( মলমাদতত্ব ) - 

ক্ষত ও বৈশ্যকে অটবাদন কৰিলে হাজণ অহ্োরাত্ উপবাণ 

করবে, এবং শৃহকে অিবাদন করিলে ভিরাজ উপবাস করিবে 1". 

এই কারী ভবচনে ছোরাত্ ও হিরা উপবাসরণ প্রারশ্চি্ের বিধান: 

আকার, আত মুনির মতে দশছন জাণকে নমন্কারহগ যে লধু প্রানি ৰ 



বিহিত হইয়াছে, তাহা গ্রমাদকৃত বা ত্রযকৃত নমন্কারের পক্ষে । যেহেতু 

মনু বলিয়াছেন-_ত্রাঙ্গণ যদি প্রমাদ (অনবধানত1 ) বশতঃ শুদ্রকে 

জভিবাদন করে, তাহ! হইলে দশঙ্জন ব্রা্গণকে অভিবাদন করিয়া সে 

পাপ হইতে মুক্ত হইবে। 

(এই জন্তই, ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নমস্কার করিয়! পাছে ব্রাঙ্গণের। 

প্রাযশ্চিনতার্ধ হন, তাহ। হইলে আপনাদিগকেও পাপভাগী হইতে হইবে, 

এই আশক্কাসর পূর্বে অস্বষ্টজাতীয় ধর্মভীরু বৈদ্যের! কটিদেশে যজ্জোপবীত 

রাখিতেন। ) 

অএব যে সকল ব্রাঙ্ধণ ছাত্র জ্ঞানপূর্বক বৈদ্য অধ্যাপকলিগকে 

অভিবাদন করিয়া থাকেন, তাহার হ্িরাআ্জ উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত 

করিয়া, আর কখনও এক্পণ গঠিত বন্ম যেন না করেন ( অশকুপন্ছে 

প্রত্যেক উপবাদের অন্তকল্ন ৮ পণ কড়ি উৎসর্গ করিবারও বি 

আছে )। 

(৩) বৈন্োর সহিত এক পঙ.ক্তিতে ভোঙ্জন করিলে, ব্রাহ্মণ ত্রিরায় 
উপবাস, শ্নান ও পঞ্চগবাপানকপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া! পাপমুক্ত হইবে। 

১২। টতৈ9 প্রঃ-ইতিহাদে দেখা যায়, শ্রীষ্টীয় একাদশ 

শতাবীতে বঙ্গাধিপতি বৈদা নূপতি মহারাঞ্জ বল্লালসেন চতুর" 

সমাক্জের কৌলীনা নংস্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাক্গপেতর 'কোনএ 

রাজ্ঞারই ব্রচ্গঘসমাজের উপর নেতৃত্ব করা ৰা বড়কে ছোট কর! 

কখনই সম্ভবপর নহে। বল্লালসেন তাহার “দানসাগর*নামক 

শ্বৃতিগ্রস্থে সেনবংশকে “শ্রুতিনিয়মণ্তরূ" বিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

শ্রতি শকের অর্থ বেদ, শ্রতিনিযম অর্থাৎ বেদবিহিত নিয়ম, তাহার 

গুরু ত্রান্ষণ বভীত আর কে হইতে পারে? 

.. স্বক্লা- বলালসেন চাতুর্বর্দোর কৌলীনা সংস্থাপন করেন 

নাই; কেবল জাদিশৃরানীত বঙ্গীয় ব্রাঙ্ণ ,ও কায়স্থগণেরই করিয়।4 



আওবৈত। | পি 
ছিলেন। কুলজী .. গ্রন্থে বৈধ্যগণেরও ফৌলীনাম'স্থাপন লিবিত 

হইক্লাছে। ভাহাতে সেন, দাস 9 গুপুকে বখাক্রথে উত্তম, দধাম ও 

অধম কুলীন বলা হইাছে। বল্ালের মৃতুর বকা” পরে এ সফল 

্ন্থ রচিত হইয়াছিল; হ্ুতরা: বৈদ্যদিগের কৌলীন্য সংস্থাপন 

বল্লালের স্বর্কহ। কি আনুরোধপরতস্ ঘটক মঙ্বাশয়গণের কত, সছ্ধিষয়ে 

সন্ত হয় (৪থ পরিজ্ফোদে ১২ নং জষ্টধা | যাচাই হউক, আগ নত 

বৈষ্বাগুণের পৃথক কোলীন্য সান্থাপানেও তাহাদের সপ্ত ত্রান্দগপঙ্- 

বাচাতব* নিরাকুত তইঙেছে। 

হিন্দু নুপতিনাত্রেরই শর তলিষুমতরাহ এবং ্রাঙ্মপসমাতের উপয়ও 

নেতহ শাস্্ববিতিত এ বাবহানুপ্রলি্ত | ধান 
রি 

ন্সমাগ, বেলান্ প্রাপা শান্বাপাধতা, 

সমাগ রাজাং পালছিতা। ৮ রাজ।। 

চাত়বপাং স্থাপয়িন্্। হধন্ে। 

পৃতাস্থা তব মোদতে দেবলোকে ॥" । মহা, শাবি, ২৪1৩৬) 

বাজ। সম্যগকণে বেদভঞান পাও ৪ আাগ্ুসমূহ আধায়মপূর্বব 

সমাগ হণে প্রঙ্গাপালন এবং চাকনাকে স্ধশ্ে স্কাপন করিয়া পরি 

ভু দেবলোকে সুখে বাস কছেন। 
ৃ 

এইজনুই ক্ষল্রির রাঙ্গা পরী ক্ষত পঠন দাশ্রিক 9 ত্রাণ চি নিষ্ 

চাও, তুদ্াককে পানী না পিহার আহত ্দ্থারোধে। শদীক 

মুনির স্বাদে মুন সংহোজনভপ ৮5 বিধান করেছিলেন | 

রশ্বকারনাজেই গ্ন্থেহ নন মুখ হি দেবঠাকেই প্রণাম 

করিয়া] থাকেন। মগ্রের নার) কেবল পিঠা, মাধ ৭ হিকর প্রগাষ 

কোনও কোনও গ্রন্থে দেখ। যায়) পরন্ধ হোন? জাতির প্রণান কুজ্াপি 

দুষ্ট হয় না। কিনতু ব্ালনেন “্বানলাগর শ্রশ্থের প্রারদ্ধে কেধলঙাড 

বাগ্ষণদিগকেই প্রণাম করিয়াছেন । যখ/-- 



2:১৭ টুল 4৮৮৭ ২ ্ রর 

.. ১ পি, রি ৮5. 
£ ্ তে রা র্ ্ ন্ সী এন, 

শষ সাক্ষাদবনীতলামৃততৃজে! বর্ণাশ্রমজ্যায়সাং 

যেষাং পাণিষু নিক্ষিপন্তি কৃতিনঃ পাখেয়মামুস্মিকম্। 

য্বক্জোপনতাঃ পুনস্তি জগতীং পুণযাস্ত্রিবেদীগির" 

শ্রেভো| (নর্ভরভক্তিসন্ত্রমনমন্মৌলি ছ্বিজেভ্যো নম: ৪” 

ধাহার] ভূতলে গ্রতাক্ষ দেবতা, ধাহারা সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের 

শ্রেষ্ঠ, পুপ্যবান্ লোকেরা ধাহাদের হস্তে পরলোকের গাথের গচ্ছিত 

রাখেন (অর্থাৎ পরকালে ন্বর্গাি উতকুষ্ঠ লোকে যাইবার জন্য যাহা- 

দিগের হন্তে ধন দান করেন ) এবং খাহাদের মুখনিঃহত পবিত্র বেদধ্বনি 

ভ্রিভৃবনকে পবিভ্র করে, সেই ব্রাহ্মণদিগকে সাতশয় ভক্ত ও সম্মানের 

সহিত মন্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি। 

তৎপরে স্বায় বংশ € গুরুর পরিচয় দিয়া, পুনর্ববার বপিয়াছেন-__ 

“ছুরধিগমধন্মনির্ণন-বিষমাধাবসায়সংশযস্তমিতঃ | 

নরপতিরযমারেভে ক্রাঙ্গণচরণা রবিন্দপরিচধ্যাম্ ॥” 

এই রাজ দুর্ববোধ-মন্মনির্ণয়প [বধম অধ্যবসায় ( অশক্য কশ্ে 

উৎসাহে) সংশয়ে জড়ীভূত হইয়া ব্রা্ণপ্গের চরপারবিদ্দ সেবা করিতে 

জারন্ত করিয়াছিলেন। 

পশ্তযাপরতোধিতৈরবিরং সন্কৃঘ ভূদৈবতত- 

দিতামোঘবরপ্রসাদবিশদস্থান্ত্সংস'শয়ঃ | 

শ্বল্লালনরেশ্বরে। বিরচনত্যেভং রো: শিক্ষরা 

প্রজ্ঞার ধ দালসাগরমঘং শ্রচ্ধাবতং শ্রেন্বলে ॥ 

নিরন্তর সেই সেবার পরিতোষ লাভপূর্বক, ভূদেবগণ মিলিত হই, 

ছন্! করিয়া যে অবার্থ আশবধাদরূপ বর দিয়াছেন, তন্বার! চিত 
নির্ধন ও সকল সংশর দূরীভূত হওয়ার, গুরুর ( অনিকদ্ধতটের ) & 



শিক্ষায় এই নরপতি ্রব্লালসেন অদ্ধাবান্ ব)কিগণের শ্রেযোলাতের 
জন্য হখামতি এই দানসাগর রচন! করিতেছেন। 

বল্লালসেন ব্রাঙ্ষণ হইলে, অত বড় রাজ! হইয়া, স্রাঙ্ছণের প্রতি এত্ত 

উক্তি, ব্রাক্ষণের নিকট এড হীনত-্বীকার এবং এত বিন কিনা 

স্রাক্পদিগতে প্রণাম করিতেন না। 

বল্পালের মৃত্যুর বকা পরে যটিককারিকারলী রচিত হইয়ান্িল। 
ভাছাদের সেন উপাধি দেখিয়া এ মকনে কাকাবলাতে হযদিণ তাহাকে 

বৈদাবংশদন্ৃড বগা ভইয়াচে, ওখাপি ঠাছাদের বৈদাজাতীয়ন্তে পাশ 

কলে | যেহেতু মঙ্গাতারতে দেখা যায় (আদি, ১১১ অং), কুষ্ধী" 

গভজাত কর্ণের গ্রক্কত নাম বহষেণ এবং তাহার গুদের নাম বুধসেন। 

''বল্পালচরিতে লিখিত হইয়াছে বুষসেনের গুছ পুখুলেন। তখংশে 

বরঙলেনের জন্ম) তঙংশীর দামন্ধ সেল। তৎপুহ হেমজসেন, হৎপুত্ 

গবঙ্গয়লেন। ভৎপুদ ব্টাললেন। গদানসাগরেঞ লিখিত হইয়াছে” 

কহন্তসেনের পুন বিজয়সেন। »ৎপুদ্ধ বলালসেন। এতাবত। 

ডনাসনা ধর স্যার সেনা ঠাহাদের লামেরই আশ বুঝ! হাউতেছে। 

( উপাধি পঠে)1 ভাঠারাও শালনপঞ্াদতে কেবল চষ্্রবশোষ্জর 

বলাই আন্মপরিচয় শ্য়াঙছেশ। করবি বৈনা বলিয়া পরিচন গেল 

নাঈ (কলিকাতা সাঠিহাপভা তঠছে প্রকাশিত মংসম্পাদিত 

দালসাপর গ্রন্থের কনিকা সংগৃহীত করিপজ় শাদনপহ জষইটবা)। 

পানলাগরের ২য় গ্লোকে এ শশ্রুতিনিতহ্রকার পুর্বে ৪ পরে 

ষ্টন্বেবিশ্বৈবদ্ধো শ্রতিনিয়দ্তকত ক্রি হচধযানর্যযানাগো হশৈলঃ 

“১০৮ নির়গ্যদবনেক্কাষণ, লেনবংশ লিখিয়া, বাল শ্বয়ং ঠাহাগের 

লেনবংশকে (অর্থাৎ পালবশেয় স্তাম সেনারনামধারী বাকিবর্গের বংশকে) 
চত্্র হইতে উৎপন্ন ও । কতিয়াচারী মার বৈ ৰা বা 



৪২ জাতিতত্ব |: | 

বলেন নাই। কর্ণ, চন্দ্রবংশীয়া ও ভবিষাতে তত্বংশীয় পাওুর পত্রীতৃভ' 

কুস্তীর গর্ভজাত হইয়াও, স্থতজাতীয়! কন্ত! বিবাহ করায় তাহার বং, 

বর্ণসঙ্করত্ব গ্রাপ্ধ হওয়াম্ উক্ত সেনবংশের কেহই স্পষ্ট করিয়া আপন- 

দিগকে ক্ষত্রিয় বলিতে পারেন নাই। 

এই সমঞ্থ দেখিয়াই বোধ হয় *প্রবোধনী'লেখক বৈদ্ের চিন্তা 

গোত্র স্থির করিয়াছেন (৬ নং); কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতাদি আর কেহই 

যে “গোত্র” হইতে পারেন না, তাহ! (এ সংখ্যাতেই ) বলিয়াছি। 

আধুনিক এঁতিহাসিক গবেষণার ফলেও স্থিরীকুত হইয়াছে ছে 
বাঙ্গালার নেনবংশীয় নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। স্বপ্রসিদ্ধ এতিহাদিত 

যুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন-সেনবংশীয় রান 

গণের ধোদিত লিপিঘালায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা চন্ছবংশীঃ 

কর্ণাটদেশবামী ক্ষত্রিয় ছিলেন।” (বাঙ্গালা ইতিহাস, ১ম ভা, 

২ম সং, পৃঃ ৩১৪ )। উক্ত ঘুক্তির সমর্থনে রাখাল বাবু থে ক্ষোলিন 

লিপি উদ্ধ ত করিয়াছেন, তাভ। এই-_ 

*পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ গ্রাথত গুণগণে বীরসেনস্য বংশে 

কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামঙ্জ'ন কুলশিরোদাম সামস্তুসেনঃ 

রুত্বা নিব্বীরমুববী তলমধিকতরাস্তপ্যতা নাকনদ্যাং 

নিগিক্ষো মেন যুধ্াজ্রিপুকধিরকণাকীর্ণধারঃ রুপাপঃ ॥” 

গতি ত 
১৩1 ও প্রও-প্বাদ্ষণাদ্ বৈহ্বকনায়ামন্থষো। নাম ভাতে 

(মনত ১* অঃ) অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণপরিণীতা বৈশ্ঠকন্তার গর্ভে জাত বই 

সন্তান 'অহষ্ঠ' নামে অভিহিত । | 

পঞ্চম বেদ মহাভারতে ুগবান্ বেদব্যাস বলিয্বাছেন--ত্রিষু বরে 

ন্ীষু বরাদ্দ ্রান্ষণো। ভবেং* (অঙ্গ, ৪1১৭) অর্থাৎ তিন বর্ণের 

পন্বীতে ব্রাহ্মণ হইতে ত্রাঙ্ছণই উৎপরজ হয়। | 



*রে আবার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন-এভ্রান্ধণ্যাং আতপ 

জাতো অাদ্ধণ: ভার সংশয় । কজিয়াঘাং তখৈব সাজ বৈশ্যারামপি 

চৈব ছি) (৪৭:২৫) অর্থাৎ ত্রাণ হইভে ব্রাঙ্মমীতে, ক্ষত্রিফকন্যাতে 

ও বৈপাকন্তাতে জাত পুত্ত ত্রান্ধণঈ উর) ডাহাতে লঙ্ষেহ নাই। 

ম্ছপ'হিতাতে ও ম্পইট বলা চইয়াডে-সরববণেদু ডুগাহ পড় ঘক্ষত- 

যোনিধু। আশ্নলোমোন সম্ভতা ভাতা জে এব তে” (১০ আঃ) 

অর্থাৎ সকল বনের মধো ।ববাহের পুরে অক্ষতযোনি ৪ হক্হসামান্যে 

তুলা পরাতে আঅলুলোমজ সন্তান জাতিতে শিঠিবর ই হইছা থাকে । 

মহধিকল্প গঙ্গার এই গ্রোকের এইজপ আখ করেন-সরবর্ণেব 

মধ্য জাতিসামানো তুলা! নারীতে, সনানাসমানবগন্জা পরীতেনএবং 

অন্থলোম্জ। অক্ষতযোনি কন]! অর্পাৎ কুঘাবীতে জাত সন্ধান পিস্বর্ণ ই 

হইছা খাকে। | 

অরশল্য-উক মগ্রবচলের এ অথই প্রকৃত হইলে উহার পরবন্তী 

ক্লোক-- 

শ্দ্রাঘনন্বঃ জাহান দ্িজেরতৎণাদিভান হছান। 

সদৃপানের তালাহ্াক়ুদোষাবগহতান॥। 

অনদ্বগবন। সতে দ্িাতিদিগের উতপািত প্ুদুগণ মনো 

বিগকিত (অথাৎ মাতার হীনবর্ণ হেতু হান) হপযা পিঠলদৃত হয 

( পিতৃস্রাইয় হয় না)। ? 

তাহার পরেই আনার” 

শবিপ্রস্য হিদু বর্েযু হৃণতের্কয়োথ মোঃ । 

বৈশ্যসা বর্ণে ঠৈকশ্দিন্ বড়েতেইপললা বু হাহ ৪ 

্রা্গণের ক্ষত্রি্া বৈশ্যা ও শৃত্রা শীতে, ক্ষতির বৈশ্য! ও শৃহ্া 

হ্ীতে, এবং বৈশোর শা ত্ীতে উৎপন্থ_-এই ছর পু অপলদ (নিষ্কইট) 



৪৪ .. জাতিতর। 
পুত্। যেইনস্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেপোক্া দিজশ্মনাম্। 
তাননন্তরনায়স্ত ম/তৃদোষাৎ গ্রচক্ষতে ॥* 

দ্বিজাতিদিগের অনস্তরবণন্ত্ীজ্জাত পুত্রের! মাতৃদোষে ( অর্থাৎ মাতার 

হীনবর্ণত্ব হেতু) পিতৃজ্কাতীয় না হইয়া মাতৃজাতীয় হইয়! থাকে। 

_-এই সকল বচনের সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হয়? 

সমানাসমানবর্ণজ! পত্বীতে জাত সন্বান পিতৃবর্ণই হইলে, ব্রাহ্মণের 

শুদ্রাগর্ভজাত সন্তান নিষাদকেও ত্রাঙ্গণ, এবং ক্ষত্রিমের বৈশ্যাগর্তজাত 

সন্তান মাহিষাকে ও ক্ষভ্রির বলিতে হয়। 

গ্রাহ্মণের অনন্তরক্্ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত পুন্ধ মুদ্ধাভিষিক্তই হধন 
নাতৃবর্ণ হইয়া! থাকে, তখন একান্তরজ অর্থাৎ টৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র অষ্ 

কিরূপে পিতৃবর্ণ হইতে পারে? 

অন্বষ্ঠ যদি পিতৃবণ অথাৎ ব্রাঙ্গণই হয়ঃ তবে তাহার 'অন্ষ্ এই 

পুথক্ সংজ্ঞ। কেন? অহ ব্রাহ্মণ হইলে, অন্বঠকন)1 স্ৃতরাং ব্রাঙ্মণ- 

কন্তা ; তাহার গর্ভে ত্রান্মণোৎপন্প আভীরও তাহা হইলে ত্রাঙ্ষণ হইতে 

পারে। যেহেতু মই বলিয়াছেন-_ 

"তরাহ্াছুগ্রকন্যায়ামাবুতে। নাম জায়তে। 

আভীরোহস্বষকন্যায়-মায়োগব্যান্ত ধিথণঃ ॥* (১০১৫) 

"নব্ববর্ণেষু তুল্যান্থ”* ইত্যাদি মহ্ুবচনের টাকা-্রান্ষণার্গিযু বর্ণে 
চত্ু্ঘ গি, তুল্যান্থ সমানজাতীয়াহ। পত্বীযু যথাশান্ত্রং পরিণীভান্, 

অক্ষতযোনিযু, আমুলোম্যেন-_ক্রাক্ষণেন ব্রান্ধণ্যাং, ক্ষত্রিয়েণ কষতরিদবায়াং 
বৈশোন বৈশ্যাযাৎ। শৃঙ্রেণ শৃক্তায়াম্ ইতানেন অহক্রমেণ যে জাতাঃ, 
তে মাতাপিজোর্জাত) যুক্তাঃ তজ্জাতীয়াঃ এব জ্ঞাতব্যাঃ1* ব্রান্ধণ, 
ক্ষতি, বৈশ্য ও শৃ্ত এই চারে বর্ণের যথাশাগ্্ পরিণীত। অক্ষতবোনি 

. সবর্থা গত্বীতে উৎপর পুত্র মাতাপিড়জাতীয়ই হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের 



রাঙ্গনীগন্থীর পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষভিয়ের ক্ষাত্রযাপত্থীর পু কত, বৈশোক 

১শ্যাপত্রীর পুত্র বৈশা, এবং শৃত্রের শৃড্তাপন্থীর পু শৃঙ হইয়া খাকে। 

এই অথই প্রত; যেহেতু এই অধেই উক্ত সমত্ত বচণের পরল্পয় 

পামকন্য রাক্ষত হইতেছে । বিষুদ'হিভাতেও এই কথা হম্পইপেই উক্ত [ও 

হইমাছে। যখ1-_ | : 

*সমানবর্ণান্থ পুক্াঃ সবর্ণ। ভবন্তি। অচলোমান্ মাতৃবর্ধাঃ । | 

প্রতিলোমান্থাধাবিগহিতাত 1 (১৯১72) 

মন্জু উক ব$নে "পরব" বলিয়া প্রত্েক বণের পরিণীতা সব 

গ্রীকেই বুষাইগাছেন। যেহেতু "পতনে যজ্জসাবোগে এই পাণিনি- 

হু হারা সহধর্্রচারিমী অথেই পতি পের উদ ডল পতাদে ৬ 

হর়। অসবণা স্ত্রীর সহিত ধশ্মাচরণ শাননামন্ধ। এইদগ্রট জিনি 

এবং অন্তান্ত নাত ভাকারগণও অসবণা স্বর স্থলে দর্ধই গ্রী বা ভাঙা! 

এন্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন, কজাতি দি বলেন না, ওহ খিজাতিদনিথের 

অসব্। অন্ুলামসাতা কপ্তাকে নিকাহ করা বিলে ধশ্থতঠ না বলিয়া 

ল্কান১* (মন তা১২) বলছিল, মহাভারতঠ৭ (আনু ৪৭18) 

"রিলিজ ৮৭ আছে আসবর্ণা বধারে তা পগইপরেসিঞ [বিধান নাই । 

চে কেবপন 

“ওঃ লুবয়া গ্লাহাং প্রতোদো বৈশ্াহনাহ | 

বদনশ্্ ধশ। গ্রঃহাঃ শুহছোক?লে 8৮ ( মহ ৩:৪৪ ) 

বর একটা হান পার্থ করিলে ক্রি হাহা এগ প্র গহণ 

করিবে, বর প্রতোন (পানী বাড) ধরল বৈশ্য তাহার এক প্রান্ত 

ধরবে, এবং শুর) বরের উত্তরার বন্ধের দশ ( দল) পারদ কৃদিবে। 

এই জন্যই অমর পরীপর্যযায়ে বলিমাছেন-- 

“পত্রী পাণিগৃহীতী চ দ্বিতীয়া সহ্ধশিনী |” 



স্ট৬ জাতততব। 

পাণিগৃহীতী--ষথাবিধি যাহার পাণিগ্রহণ করা হইয়াছে । দ্বিতীয়া-_ 

ষে ধর্দাচরণের সহায়ভূত। | সহধশ্মিণী--“সম্ত্রীকো ধর্খমাচরেহ* এই 
ব্বস্থানুসারে যাহার সহিত ধন্মাচরণ কর] যায়। 

অত্তএব “সর্ববর্ণেধু তুল্যান্থ* বচনের ব্যাখ্যায় গ্রবোধনীলেধকের 

“দ্বিজত্বসামান্তে তুল পত্বীতেশ লেখা এবং তাহার মহর্ষিকল্প গঙ্গাধরের 

“সমানাসমানবর্ণজা পত্তীতে” লেখাটা ৪ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় নাই। 

এই ত মন্গবচনের সম্বন্ধে বল! হইল। এখন মহাভারতীম় ছুইটি 

শ্লোকের সম্বন্ধে বলি-- 

শান্বাক্যের প্রক্কৃত অর্থ নির্ঁয় করিতে হইলে তাহার গ্রুকরণ, 

উপক্রম, উপসংহার ও বঠনান্তরের সহিত সামপ্রস্ত দেখিতে হয়। 

প্রবোধনীলেখক সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করাতেই এ হইটি 
গ্লোকের অন্থবূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। 

অন্নুশাসনপর্ধের 6৭ অধ্যায়ে উক্ত শোকদ্বয়ের উপক্রদে ভাগের 

প্রতি যুধিচিরের প্রশ্ন__ 

“চতম্রে। বিহিত ভার্্যা ব্রাহ্মণন্ত পিতামহ । 

রাহ্মণী ক্ষত্রিয়! বৈশ্য! শূদ্র। চ রতিমিচ্ছতঃ॥ 
ভত্্র জাতেধু পুত্রেষু সর্বাসাং কুরুসত্তম। 

আনুপূর্যবণ কন্তেষাং পিত্রযং দায়াছ্যমর্ততি ॥” (৪--৫) 

ব্রাহ্মণের (ধণ্মাথ) ব্রাহ্মণী, এবং রতীচ্ছায় ক্ষত্রি়া, টবস্থা ও শৃদ্রা এই 
চতুর্বিধ ভার্ধ| বিহিত হইছাছে ( ষথ| মন্গ--“সবর্ণাগ্থে দ্বিজ্াতীনাং 

প্রশস্ত দারকর্মপি। কামতস্ত্ * প্রধৃতানামিমাঃ হ্থযঃ ক্রমশোহবরাঃ। 

শত ভাধ্য। শৃত্রশ্ত সা চ স্ব! চবিশঃ শ্বতে। তে চস্ব। | টৈৰ বিজি 

ক. কাম$:-কামবশাং (কুদুক) | বধর্মাদৌ নধ্বান। ? চা রিং 
(পন্াশয়ঙাধো সাধবাচাধ) )। 



হান্ট স্থা চাগ্রজস্মনং ॥*--৩।১২--১৩)। তাহাদের পুহ্গণের মধ্যে 

যথাক্রমে পিতার ধনে কে কিরূপ অধিকারী হইবে? 

ভীের উত্তর-- 

“লক্ষণং গোবু,ষা ঘানং যং প্রধানতমং ভবে । 

বান্ধণ্যান্ুদ্ধরেং পুত্র একাংশং বৈ পিতুধানাৎ ॥ 

শেষস্ধ দশ কাধ্যং ব্রাঙ্ছণন্থং বুধিদির। 

হজ্জ হেনৈৰ হত্ব্যাশ্চহাগোতংশাঃ পিতৃধনাৎ॥ 

ক্ষতয়াযান্ত ঘ: পুত্ো ব্রাহ্মণ: সোঙপাসংশত্বঃ। 

স ছু মাতুবিশেষেণ হীনংশান্ হত্,মহতি ॥ 

বর্ণে ভতীয়ে হাতশ্ত বৈঠ্ামাং ত্রাঙ্গণাদপি। 

“রদ শ্বেন হবো ত্রাঙ্ধপন্থাদ্ যুধিচির ॥ 

তথা ত্রান্ধণাজ্জাতো নিহআদেছধন: শ্বতঃ। 

আজ চাপি প্রনাতবাং শৃত্রাপুহায় ভারত ৪" (১১7১৫) 

অথ'ং ভ্রাঙ্গণাপিতার সম্পত্তির নধো বাছা যারা সন্ত? তৎসহস্ত 

"বত লা করুম স্রাঙ্বীর পুহ একাই লইবে। অন্থ সম্প্তি ১৩ ভাগ 

কহ) ঠাহার মধ্যেও ইত্রাশধীর পুজ ও অংশ, কারার পুজ ৩ অংশ, 

এহং তৈশ্থার পু ২ অংশ লবে। শুঙ্তার পুহ ('লিতা-অনেয়-খন। ) 

ধনপকাতি নহে, তখাপে ভাতাকে ১ আহশ দিবে । [(মগাদি শ্বতিতেও 

এটনপ্ই আচ )। ্ 

ইহার পরেই বৈস্গ্রযোধনীতে উদ্ধত হুইটি প্রোক- 

“নস বর্ণেগু জানতো চি ব্রাগপণা আাঙ্কপো ভবে? (১৭) 

্াণাং াঙ্ছণাজজাতে। বাদ্ধণ: স্যার সংশয়: | 

ক্ষতরয়ায়াং ওখৈৰ স]ছৈশ্যাক়াযপি চৈব হি॥ (২৫) 

ইহাও ভীগ্ষের উক্চি। ইছার় পর উপসংহারে দুধিতিয়ের পুনঃ প্রন” 
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পকস্বাত, বিষমং ভাগং ভঙ্গেরন্ নৃপসত্তম। 

যা। সর্ব জয়ে! বর্ণাতবয়োকা ত্রাহ্মণা ইতি ॥” (২৯) 

আপনি যখন তিন বর্ণকেই (অর্থাৎ ত্রাহ্মণ হইতে ত্রাহ্মণী গান, 
ক্ষত্রিয়াজাত ও বৈশ্তাজাত পুত্রকে ) ব্রাহ্মণ বলিলেন, তখন তাহারা কি 

জন্তক এরূপ অসমান অংশ প্রাধ হইবে? 

ভীম্ম এ গ্রশ্রের উত্তর দিদ্বা শেষে বলিয়াছেন 

“এয দায়বিধিঃ পার্থ পূর্বক: ম্বয়ভুব1 ৮” (৫৮) 

পৃর্ববকালে বঙ্গ! এইব্নপ দায়ভাগের বিধি বলিয়াছিলেন। 

এ অধ্যারটার নাম "রিকৃথবিভাগ কথন” (রিকৃথস্ ধন )। 

তার পরেই “ব্ণমঙ্করকথন”-নামক 9৮ অধ্যায়ের প্রথমেই যুদ্ি- 
টিিরের গ্রশ্ন- 

“অধাল্লোভাদ্বা কামান! বর্ণানাঞ্চাপানিশ্চয়াৎ। 

অজ্ঞানাাপি বর্ণানাং জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥ 

ত্েষামেতেন বিধিন1 জাতানাং বর্ণসস্করে। 

কো? ধন্মঃ কানি কম্মাণি তন্মে জহ পিতামহ 8৮ (১-7৯) 

অর্থগ্রহণ, কন্যাপিতার সম্পত্তি পাইবার লোভ, রতীচ্ছা, বর্ণের 

অনিশ্চয, অথবা বর্ণলন্বদ্ধে অজ্ঞত] হেতু বর্ণনস্কর জন্মে! সেই বর্ণসক্কর- 

দিগের ধর্ম ও কণ্ম কি, তাহা আমাকে বলুন। 

[ এস্থলে প্রণক্গক্রমে বক্তব্য এই যে,সযুধিষ্টিরের এপ প্রশ্নে স্পষ্টই 

বুঝ ধাইতেছে, কেবল অনবর্ণ: স্ত্রীতে উত্পাদিত সম্ভানকেই বর্সপঙ্কর 

বলে না; এইনকল কারণে সবশস্্রীগর্তঙ্গাত সন্তানও বর্ণসন্কর বলিয়া গণ্য 

হয়। অতএব ধাহারা বরপণরূপ অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দেন, 

কাহায়াও বর্ণলরের সৃতি করিয়া খাকেন। দীতায় উক্ত হইয়াছে, 



 অষ্ঠ ও বৈদ্। ৯, 
গ্সস্কয়ে! নরকাকৈব কুলগ্ানীং কুলস্য চ। 

পতন্তি পিতরে। ছেহাং লুপ পিণ্োদকঞযাঃ) (১18১) 

যাহার বর্ণসন্কর় উৎপাদন করে, ডাহার! ও ভাহাদের বংশ নয়ক- 

গাহী হর, এবং তাহাদের পূর্বপুরষগণ জলপিতডের বিলোপে পত্ভিত 

হইয়া থাকেন। , 

পাছে বর্ণলক্করের কারণ হইতে হয, এই ভয়ে স্বং তগবান্ও ভীত 
হইদ! বলিয়াছে ন-__ 

শসঙ্করন্ত চ কর্্। ক্কামুপহজামিমাঃ প্র্ধাঃ 9" ( গীতা ৩1৪৪) ] 

এখন প্রকৃত কথা বল। যুধিটিরের এ গ্রত্ের উত্তরে ভীত ফহলিতে 

লাপিলেনশ্ভাব্যাশ্চতমে। বিপ্রশ্ত হয়োরাহ। প্রজার । ল 

আন্ুপূর্বুয়ো তেনে মাতৃদ্ধাতে। প্রন্থযতঃ 9 (৪) 

ত্রঙ্ষণেওর হাদ্ষণী, কত্রিম। বৈশ্বা এ হাহ এই চড়জিধ ভাঙার মধ 

হথাক্রমে ত্রাহ্গণীগঞ্জাতপুত্র ব্রার্ষণ। ক্ষাহয়াগর্ডজাত সুষ্ভাডিহিকৎ 

আঙ্গণ (পৃর্ষোক মন্ুবচনের সহিত একবাকানার 'রান্ণসদৃশ'-- 

শীলক$৭ এইকপ বলয়াছেন ), এবং বৈশ্য উঙ্জাত আদ্ছদ ও শুত্রাগঞ্ত- 

গত নিষান ন্রিঠ ও মাতৃজাতীয়। 

এস্তাবতা, সলহাদি সম্দ্ধে সাদুশ্ত হেত যেমন দহ তেন হপ্রী বজ। 

হায়, সে্ন্প ব্রাদ্ছণধনে অধিকারিহ সহ *হলাদৃ্ হেত ৪৭ অধ্যারের 

১৭ ও ২৫ ক্সোকে দায়ভাগপ্রকরণেই মুষ্ধা তিক ৬ অনষ্ঠকে ব্রাঙ্ছণ 

ধল। হঠধাছে ( তজ্জাতীদর হেতু নহে )) বই পু ধনাধিকারী নহে 

বলিছ তাহাকে ব্রান্ধং বল! হয়নাই । এইজন ব্যাঙ্যার সর্ধসমঞ্জন্যই 
স্থরক্ষিত হইতেছে। আগথ। 9৭ অধ্যাদে অঙঢকে ত্রাণ বলিয়া! ৪৮ 

অধ্যায়ে তাহাকে লতিজগাতীয় ( শর্ষৎ বশত ) বলা উন্ননতগ্রলাপ হয়। 

ইহা জামাদের বনগড়া। ব্যাখ্য। নহে | পৃর্মে!ক "আঙদ্যাং হাক্ষণ :ঃ 

৪ 



জাত:" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় নীলকঠ যাহা সংক্ষেপে লিধিয়াছেন, 

তাহাই ক্বামরা বিস্তর করিয়া লিখিলাম। [তিনি লিখিয়াছেন_ 

"এতট্চ দায়ার্থম্ অবধ্যত্বার্থঝ উক্ত, বিপ্রাৎ বৈশ্তায়াং শৃড্রান্াঞ খাত 

মাতৃজাতীমত্বস্য বক্ষামাণত্বাৎ।” অর্থাৎ এখানে অন্থষ্ঠকে যে ব্রাদ্ণ 

বল। হইয়াছে, তাহা দায়াধিকারের জন্ট এবং রাজনণ্ডে অবধা তইবার 

জন্ত; যেহেতু পরে অন্থষ্ঠকে ও নিষাদকে মাতৃজ্জাতীয় বল! হইবে। 

১৪1 2 প্রঠ-টবদ্যগণ অন্বষ্ঠজাতীয় নহেন। বৈদ্যগণ 

বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত ও প্রপিষ্ক, অথষ্ঠ বলিয়া নহে। 

ল্রশ্তম্ক্য-ধাহার! বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ও গ্রপিদ্ধ এবং উপবীত, 

ধারী, তাহার! এতকাল আপনাদ্দিগকে অথষ্ঠ বলিম্াই জানিতেন। 

তঙ্গন্ড এখনও, ব্রা্ষপত্ব লাভ করিয্াও, অনেকেই ১০দন আশোঁচ 

গ্রহণ ও পক্কান্জ দ্বার! শ্রান্ত করিতে সাহম করিতেছেন না॥ “আন্ঠানাং 

চিকিৎসিতম* এই মন্ুবচনে অদ্থ্টের চিকিৎপাবৃত্তি বিহিত হওয়ায় এবং 

প্ভিষগ বৈষ্ধৌ চিকিৎসকে" এই অমরোক্তিতে বৈদ্য শবষের অন্ততম 

অর্থ “চিকিৎসক' থাকায় অন্ষ্টেরাই বৈদ| নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ 

হইয়াছিলেন। নুচতুর জাতি-বৈদ্যণণ তাহাদের বৃত্তি অবলঙ্থন ৪ 
তছিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিছা অস্ভের অগোচরে কোমরে পইতা। রাধিয়া 

ক্রমে ক্রমে তাঙগাদের ছলে মিয়া গিয়াছেন। সেইন্ট লকল অথঠই 
চিকিৎসা ব্যবসায় করেন, কিন্তু সকল টৈগা চিকিৎসা বাবসায় করেন 

ন|, এবং সেইজন্াই অন্বট ও বৈদ্য জাতিগ উপাধিও এক হৃষগ়াছে। 

এক্ষণে *প্রবোধনী"র প্রবোধনে ধর্থের দিকে না চাহিয়া, তৃত ভবিধ্যং 

ও ইহকাল পরকাল ন1 ভাবিয়া সকল অন্ব্টই বৈদ্ভ নাষে পৃথক জাতি 

হইয়া ঈীড়াইদ্বাছেন। তবে জদ্ষ্ঠ ও বৈভের পার্থক্য কোথার? 
অন্বষ্ঠেরাও বৈধ্যজাতীয় হইগে তাহাগের উপনয়নসংস্কার কোন্ প্রাণে 
হা কোন্ প্রমাণে ভীহারা-_ত্রাঙ্থণ হওঘ। দৃোউক--ছিজাতিং 
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বাহন? নভে যেসকল প্রধাণে টৈদোর কোদ্খস্ব এত্ত: 

করিবার গ্রন্থাস পাইঘাছেন, ভৎসমন্ই যে অফিফিংকর, তাহা সকলকেই 

এখন অবস্ত স্বীকার করিতে হুইবে। বৈধ্য পক্ষে বুাৎখপত্তিডে (৯গ) 

দেখাইয়াছি--যহাডারতে বৈদাকে বৈস্যাগর্ভে শৃত্রোৎপ্জ বল! হইয়াছে। 
বরশ্রেষ্ট। কন্যার লহিত হীনবর্ণ পুরষের বিবাহ শাস্ত্রনিবিদ্ধ । স্ৃতরাং 

ইৈগাকে অবৈধ সন্ধানই বলিতে হয়। কিন্ধুত্া্ণপরিনীহ। বৈশ্যকম্যার 

গর্ঠোৎ্পছ আছ বৈধ সন্ান--এ কথ প্রযবোধনীলেখকওড বলিয়াছেন 

(১৩ নং), এবং আমরাও স্বীকার করি। কেবল যছাভারতে লছে, 

ব্রদ্থবৈবগপুরাণেও আছে-_ 

“বৈদে]াহশ্বিনীকুমারেশ আাতন্ব বিগ্রযোধিতি।” (ব্রদ্থ, ১০ জঃ) 

অশ্বিনীকূমার হইতে ত্রাঙ্মশীর গঙ্ডে বৈদে)র জগ্ম। 

মহাভারতে জস্থিনীকুষারকে শুর হল হইয়াছে। যখস্ 

আদিত্যা: কষত্রি্ান্ডেযাং বিশশ্ব মর তত্তধা । 

অস্থিনৌ তু স্থতো শুঙ্তো। তণন্থাগ্রে সঘাছিতো 
শ্মতাখনিরলে। দেব ব্রাঙ্গণ! ইতি নিশ্চয়: | 

ইতেতৎ সর্জদেবালাং চাতৃর্কাপ্যং প্রকীতিতঙ্॥ 

(শান্বি, ২৮।২৩--২৪ ) 

দেবতাগগিগের মধ্য আছিঙাগণ ক্ষাছু। মফদগণ বৈ, অন্দিনী- 

কুমার শত, এবং অছ্িরোগণ ব্রাঙ্ছপ। দেখতাদিগের অইন্প তুর) 

উক হইয়াছে। 

এতাবত! বৈভ্ত--ব্গ্মবৈষর্তপুরাণের মতে চণ্তালস্থানীর। এফং. 

ম্থান্ভারগ্ের মতে তহপেক্ষা উত্কষ্ট দ্দায়োগবস্থানীয়। প্ র্- 
বৈবর্ত অপেক্ষ! হহান্ভারতের প্রামাণাই অধিক। মা ধু 

৮৮৮৪ (১৮) ক হইযাছে-. ধদাছুতসারানধ জা: 
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শুদ্াধমঃ স্ব; ।প নিকট বর্ণ পুরুষ হইতে উতকষ্বর্ণা স্্রীতে উৎপর পুর 
অধম শূত্র । 

এতদবস্থার বৈগ্য-ব্রান্মণ হওয়া ভাল, কি অধ্থষ্ট-বৈশ্ী থাকাই ভাল- 

ইহ! ধীর ও গ্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে ধর্মভীর্ কৃতবিদ্ত বৈ 

মহোদয়গণাক অন্তরোধ করি। 

১০। ট্হৈ: প্রঃ বৈষ্যরাজত্বাবসানে বৈচ্যগণ শক্তিহীন হইলে, 

এই সময় হইতেই বৈগ্যবিদ্বেষী অসন্ব্রাহ্মণগণ ধর্মমশান্ত্রের অপব্যাথ্য।, 

পুরাগাদিতে বৈগ্যকুৎসার উদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত মূর্থতাপূর্ণ গ্নোকসন্গিবেশ 

প্রভৃতি বনু কুকাধাই করিরা রাখিয়াছেন। সেগুলি এখন ধর! পড়িডেছে। 

তভন্ব্রয-বরালসেনকে বৈচ্য বলিয়! শ্বীকার করিলে, তাহার রাজত, 

কালে বৈগ্যগণের অধিকতর শক্তিশালিভার এবং বৈচ্যেতর জাতির শক্তি 

হীনতার কোনও পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া! যায় না। পূর্বেই দেখাইয়া ছি, 

তিনি নিজেই তংকালেও ব্রাক্মণগণের অসাধারণ শঞ্খশালিতা স্বাকার 

করিয়াছেন, এবং কারস্থগণকে ও কৌলীন্ত মর্যাদা দিয়া যথেষ্ট সম্মান করি 

গিয়াছেন। বৈগ্যগণূকে কোনও উচ্চ পদও দেন নাই এবং ব্রাদ্ষণ কার" 

স্থের অপেক্ষা তাহাদের সম্মানও বাড়ান নাই। টৈগ্যগণ এখনও 

যেমন আছেন, তাহার রাজত্বকালেও এইবূপই ছিলেন। কবে 

“বৈগ্-রাজতাবসাঁনে বৈগ্যগণ শক্তিহীন হইলে” এ কথাটা কিরুণে 

সঙ্গত হয়? 

ষে বৈস্প্গণ্র হন্ডে সর্বসাধারণের জীবনরক্ষার ভার ন্স্ত। ভাহাদ্রে 

প্রতি কাহারও বিদ্বেষের কোনও হ্থেতুই ত অন্থমিত হয় না। 

ধশ্দশান্ত্রের অপব্যাধ্যা ভাৎকালিক অসং ব্রাহ্মণেরাই করিয়াছিলেন: 

ইঙগানীস্তন সং দ্য মহোদয়েরা কি সন্ধ্যাখ্যাই করিয়াছেন? 

অন ব্রাস্বগকিগের কুৎসা রটলাতেই বৈদ্যেরা এতকাল ব্রাহ্ষণত্থর 

্বধশ্থ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা কি নিতান্ত তীক্নতা, দুর্বলত)ও 
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নিশ্ঘন্িতার পরিচাযক নে? ইবগ্প্রতৃত নানা জা তে ক্খগ। | 

এইনাতেও উদ্গানীষ্বন হাক্ষব:9 ত হান্ধবন্ধ পহিহ্যাণ বেন নাই । 

অনং ব্রাঙ্ষণগণের মুগ হাপূণ প্রংকপ নি হখন হেস্জণ বৈদ্ত- 

মগের নিকট ধর পড়িতেছে। সইকণ বৈচাগণের পাতা পুরামহমিছোশ 

বাধায়হ্পরিচাছক-ধন্মশাস্্ের অপবাখা। এবন সাহাহণের চক্ষে 

_ঠাতানের নঙ্গের ১কেতাররা হাড়তেছে নাকে? 

ধেলকল শান্ীঘ বচন স্বমহ্ের প্রতি, সেগ্রুতক একপ্ত বলা 

আন্রকালকার অনেক প্রবন্ধলেশাকন। একট। রোগ দাড়াইয়াছে। 

আমরা দেবিয়াতি, কোনগ কোন9 মহামনীযী লেখক ই্রিহফের পূর্ণ- 

ক্ষত্ব বা সবহারত খণ্ডন করিতে প্রকুর টয়া, টার কান লীঙ্গীতেই 

যে ্রশ্বর্াভাবের বিকাশ নাই-ইহাই সগ্রমাণক ররর খন, পণ্মাজা 

ইশ্বধ্যাবে পরিপূর্ণ বাল/লীলা পি একেবারে প পইাধ করছেন 

এবং অন্যান্য লীলার পুরাণাছির যেযে গ্লোফে এখহাঠাশ দণিত আছে, 

সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া্টেন। পরন্ধ সেট শ্লোকওিল প্রক্ষিণ। কি 

লেখকেরা প্র-ক্ষিপ্ত। তাহা আমরা কহ হিতে বসতে পানি না। 

প্রবোধনীলেধক যে পকল বচন ) লহ টৈলোর হস্ত পন্ডিপ 

করিজাছেন, সেওলির তরিশিত অত বদ গ্রক্কত হইত, হাছ। হইলে 

বেকস্তবানীরা সে গুলিকে? ত প্রক্ষিগ বালিতে পারিতেন। 

১৬ 2 প্রঃ-এ স্থলে ই6:৭ বকব্য তে হাসিণের "্দাশ* 

উপাধি অতি প্রাগীন--শন্কহ: ঠিন চাভার বল হউতে ও লয়! শালি 

তেছে। লেইজনাই আড়াই হাদ্ার বংলর পুর্বে পংপেনি মুনি "দাশগোষৌ 

সকপ্রদানে” এই সুজ করিয়াশবাশরি আজ্ছন্তি শত দাশত এই 

বুৎপন্ধিতে। হে বাঙ্ষণ নান করিব যুক্ত দা ঠাতাকেই মাপা: £ 

এই উদ্চ পদবীর অধিকারী বলিয়াছেন | কমজীশ্বর€ ঠাচাহ নংকষিপ্ত- প 

সাঙ্গ ব্যাকরণে উক্ধপ বুতপন্ধি করিয়া “দশে বিপ্রচ হলিগাছেন। 

রনি. 28? 



৫৪ | জাতিতত ৃ  

ন্বশ্তষ্ন্া--ত্রা্ষণের পাশ? উপাধি আমরা জানি না, কাহারও 

মুখে কখনও শুনিও নাই। 

তিন হাজার বৎসরমাত্র যদি কোনও অজ্ঞাত গ্রদেশে ত্রাচ্ছণের 

দাশ উপাধি চলি! থাকে, তাহা! হইলে তৎপুর্বে কোনও ব্রাহ্ষণেরই 

দাশ উপাধি ছিল না বলিতে হইবে। তিন হাজার বৎসর পূর্বে দাপেরা 

অবশ্যই অন্জাতীয় ( অর্থাৎ পশ্চান্বক্তব্য শাস্ত্রোক্তজাতীয় ) ছিল, 

ইহা অবশ্যই স্বীকার্ধা। 
এখন পাণিনিমতে কেবল দাশোপাধিক বৈদ্যরই ব্রাহ্মণত্ব নি 

করিলে সেন, গুপ্ত, কর, ধর, রায় ইত্যাদি-উপাধিধারী টবদ্যদিগের গণি 

কি? এ সকল শের 'বিপ্রণ অর্থ ত কোনও ব্যাকরণে ও অভিধানে 

নাই। 
প্রাচীনকাল হইতে সকল বৈদ্যই 'দান' উপাধিতে দন্ত্য সলিখিহেন, 

বৈদ্যকুলজী গ্রন্থপমূহেও দত্তয স আছে। পাণিনি ও ক্রমদীশ্বরের 

ব্যাকরণ দেখিয়! আল্-কালই সেই দস্তা সকার তালব্য শকারে পরিণত 

হইয়াছে-_অমুক অমুক দাসের সন্তান এখন অমুক অমুক দাশ হইয় 
কুল উজ্জল করিতেছেন। 

বৈদ্য যে ব্রান্ষণ। এমন কথ! কোনও শাস্ত্রেই নাই, পূর্বে 

দেখাইয়াছি। বৈদ্য যে দানের উপযুক্ত পাত্র, ইহাও কোন€ 
শান্্রকার বলেন নাই; বরং তাহাদের প্রতিগ্রহাধিকার নিষেধই 

করিয়াছেন (মনু, ১০1৭৫-৭৮)। পাণিনি মুনিও দানের উপযুক্ত পাও 

বাহ্মণকে 'দাশ' এই উচ্চ পরবীর অধিকারী বলেন নাই। 
.. ঠৰয়াকরণমাত্রেই জানেন-পাশিনি কেবলই হুত্রকার; বামন « 

: জয়াদিতা তাহার হৃত্রের বৃত্তিকার। “দাশগোছৌ সম্প্রদানেশ এ 

গজের মধোঞ 'বপ্রণ অর্থ নাই, এবং বৃত্িকারও ছাশ বলিতে 'বিশ্ 

বলেন নাই; নি লিখিয়াছেন _“দাশবি তশ্মৈ দাশ, গাং হত্তি তলৈ 
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গোক্সঃ অতিথি: 1 তহে "পাশিনি মুনি আাস্ধণকে 'দাশ' এই উচ্চ পদ্- 

বীর অধিকারী বলিয়াছেন" এ কথ। প্রবোধহীলেখকের মন্তিষ্কে কিরূপে 

প্রবেশ করিল? সংক্ষিপ্রপারে শপুংসি ঘণ, ফারকে 5" লুজের বৃদ্ধিতে 

আছে বটে “ভালবান্ত দাশ দানে, দাশস্থাশ্থৈ দাশে। বিপু: কিন্তু 
ইছাতে দাশ ও গোত্র পষ্ যথাক্রমে বিপ্র ও আভিথির লংজ্ঞ! হনে করা 

নিতার অজ্ঞতার পরিচান্ধক । তাহ! হটলে অভিধানে তত্তৎপর্ধায় ই 

দুইটি শন্ব যুড হইত। 

উক্ত পাণিনিস্থত্জের অর্থ_সম্প্রণান বাচো দাশ ও গোর শজ 

নিপাতনে দিদ্ধ হয়। এক্রিয়ষা বমভিপ্রৈত সোইপি সম্পঙ্গানম্* (হাহাকে 

উদ্দেশ করিয়া কোনও কাধা করা যায়, তাও সক্গ্রঙগান সাজ্ঞা হ)। 

কর্তৃবাচো নিশপর গোত্র শের অথ 'গোহত্যাকারী। এই অর্থেই গোষ্গ 

শঙ্ধ জত প্রপিদ্ধ। ওজগরট এখানে পাশিনিশ্বছের বুঝ্ধিকার সক্পাদান: 

বাচযতা স্প্টজপে বুঝবার জন্য গোস্ব পদের বিশ্ধোন্ধপে অভিথ পঈ 

ব্সাইবাঙ্েন) দাশ পদে সেকপ সংশদ্গের সন্ভাবন। না খাকায় উদার 

কোনও বিশেষাপদ বসান নাউ । শানে ক্দাড়ে শয্যা! তবস্তি” ঈততযাদি-.৮ 

অর্থাৎ গুরু, পুরোঞিত, রাঙা, বর, প্রাক ও জোতিয অভিতি গৃহে 

আসিলে ঠাছাদিগকে মধূপর্কাদি দ্বার! জন! করিতে হয়। “গামাংলে। 

মধুপর্ক:* নাংস বাক্িরেকে মধুপর্ক তয় না অর্থাৎ সধুপর্ক হিলেই ভাতার 
সঙ্গে মাংস ফিতে তয়। এইজদাট ডবদেব্ট কঙ্াসপ্পদানে 

লিথিক়াছেন--“সম্প্রদানশালায়া উত্তরা শ্বীগরীহ বড” এইজ 

বর যখন মধুপ্ক ওক্ষণ করে, খন নাশিত বলে--*গৌগোৌগী 

(আলঙভাতামিতি শেষ?) গাভীটাকে এখন বধ করি? এবং এটওডই 

প্উত্তর-চরিত" নাটকে বর্ণিত ত£য়াছে-বশিষঠ খবি খমাশৃগ কইতে 
প্রত্যাবর্ভনকালে ম্তধি বাস্ীকির দ্দাশ্রদে অঠিথি তটগে, 

ঠাছাকে মধুপর্ক দিয়া তৎসধ্ধে, কল্যামী দামে একটা 



৫৬. জাতিতন্তব। 

দিয়াছিলেন। বাল্মীকির শিষাগণের মধ্যে এক বালক উহার মর্ধগ্রহ 

করিতে ন৷ পারিয়া অপরকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল--"নামাংসো 

মধুপর্ক ইত্যান্নায়ং বু মনামানা: শ্রোত্রিয়ায় অভ্যাগতায় বৎমতরীং 
মহোক্ষং বা নহাজং বা নিঝ্বপন্তি গৃহমেধিনঃ।” (মাংস বাতিরেকে 

মধুপর্ক হয় ন1--এই শ্রতিবাকো শ্রন্ধান্বিত হইয়া গৃহস্থেরা বেদজ 
অভতিথিকে বংসভরী, কিন্বা। বৃষ অব] ছাগ দিয়া থাকেন )। 

অন্তএব গোদ্র বলিতে (যাহাকে উদ্দেশ করিছ! গোবধ করা যায় 

এই অর্থে) গুরু পুরোহিত প্রন্ৃতি পুর্ষোক্ত ছসু জনকেই বুঝায়; 

তন্সমধ অতিথি অর্ধটাই ঠুত হইয়াছে । সেইরূপ দাশ বলিতে (যাহাকে 

দান করা যায়--এই অর্থে) বিপ্র, ভিক্ষুক,দরির প্রভৃতি নমন্ত দানপাত্রকে 

বুঝাইলেও তন্মধ্যে 'বিপ্র এই একট। অথই সংক্ষিপ্নলারে ধৃত হইঘ্াছে। 
পাণিণির বৃতিতে কোনওটাই ধৃত হয় নাই। যে যেটা! হউক একটা 

বুঝিয়। লইতে পারেন-_দাশো! বিপ্র দাশো রাজা, দাশো বরঃ ইত্যাদি । 

পাণিনির “কত্যলাটে! বহুলম স্ত্রের উদাহরণ_প্াতি আনেন 

ন্ানীয়ং চুণ্ম, দীয়তে অশ্ৈ দানীহে। বিপ্রঃ।" তাই বলিয়া কি ক্বানীয় 
শন্ধ চু্ণর সংজ্ঞ|। এবং দানীর শক বিগ্রের সংজ্ঞ।1 তাহ! নহে) তাহ। 

হইলে অভিধানে থাকত। আস ধাতুর উত্তর করণ বাচো অনীয় প্রথার 
করিলে চূর্ণ, তৈল, জন প্রভৃতি স্ানলাধন যাহা কিছু আছে, সকলকেই 

'ম্বানীয় বল! যা) এবং দ ধাতুর উত্তর সম্প্রঙ্গান বাডে অনীয় করিলে 

বিপ্র, ভিক্ষুক প্রভৃতি দানের পান্থমাত্রকেই 'দানীয়' বলে; তাহাদের 

এক-একটামাত্র দেখান হইয়াছে । সংক্ষিপ্তসারে "্নানীয়ং তৈলষ্*। 

আছে, এবং সকনেই পৃশাকালে "ইদং ম্বানীদ্ঙ্গলং” বলিয়া থাকেন। 

অভএব উক্ত হৃত ছবার। ছাশধাতু-নিশর "দাশ" শব্ধ বিশেষণ। 

সংজাবংচক বিশে) 'দাশ' শব্দ দন্শধাতু-নিম্প ; ঝাকরণ, অভিধান 

ও স্বশ্িশাহ-মন্যত তাহার একমাহ অর্ঘশকৈবর্ত বা ধীবর। খা ? 



অস্ষ্ঠওবৈ। ৫) 
“্বংশেশ্চ | দাশো। ধীবরঃ 1৭ ( পাণিনি, উপাছি) 

স্দন্শো নলুক্ চ কৈবরে পট (লাশ: 8 (সংক্ষিপ্তপার ) 
“কৈবর্তে দাশ্রধীবরৌ |” (অমর) 

সখানো ঝষে। ধীবর এব দাশ: ৮ (উদ্নহেদে রঙল ) 

শনিষ'দে] মাগবং সুতে দাশহ নোকশ্মজী'বনম্। 

কৈধধমিতি ফু: প্রাহুরাম্যারধনবাদিনত ৪৭ (মঈ ১০1৩৪) 

(শুহাতে ত্রাঙ্ছণোহপঞ্জ ) শিহাদ হইতে (বৈশ্যাতে শুক্রোপছ। 

'আম্োগবার গে ) মার্শব জা,তব উত্ণাঞ্জি। জাগার অপর নাধ দাশ।. 

নৌকা তাকার জ'বকা, আফা]ব্এবাপীরা তাহাকে কৈবপ্ধ বলে। 

পানবাদো মদ্শরং শুতে গাশং নাবোশঙা।বনম।(ম61,অ2) ৮1২১) 

(নষাদ মন্থর জাতির জন্মদাতা, তাহার অপর নাম গাশ। নৌকা 

তাহার উপজীবক। 

এভাবতা লাজাবাচক তালবা-শকারযুক দাশ শকের কৈবধ্ধ' ডি 

আনব কোন অথচ নাউ; 'কদ্ত নম্তাপকারধুক দাস শখের 'জাতাখ্।' 

( উপনিঘদ্বক বা আগুকোগোক আন্মবিষঃক আন বাহার জগ্মলিাতে ) 

এষ্ট একটা সদ ও আছে) যখ।-দালো তো ৬ শূছে চজাতাখ্নি চ 

বরে" (মেদ্রনী )। জতএব বৈদ্ঞগণের দল অপেক্ষা দাশ স্বীকায়ে 

ক গৌরব বাড়িযাছে) হাড় বুঝা গেল না। 

১৭ নব 52-২5 হাহশাসল। শিলালিপি প্রচৃতিতে ৰ 

সেনশস্থণ গ্পতশথ। শ্রড়াহির উল্লেখ হমান। ছগবান্ ম্ বলিয়াছেন--. 
"শ্শ্বদ্ ভ্রাঙ্ষপন্ত শ্বাদা উত্যাছি। 

ননভ্তক্ব-৫ ঘখন ব্রা্মপই হেন, তখন ব্রাঙ্ছণে।চিত “শা 

উপপদ বাবহারে ঠাছানের ববিকার কোথায় 1 ত্তিত, শানে ও হ্যয- 

হারেও দেখা হায়, শা ব। বেংশপ। বলিলে কৌলিক উপাধি আর বলিতে: 



৫৮ জাতিতত্ব। 

হয় না-বন্দ্যোপাধ্যায়শর্্যা, মুখোপাধ্যায় দেবশর্খ্া ইত্যাদি কেহই বঙ্গেন 
না। বৈচ্ের তৰে কোন্ প্রমাণে দেনশশ্থা, গুপ্বশর্ধা ইত্যাদি বলিতে 

আরম্ভ করিয়াছেন? অনেক আধুনিক তাত্রশানন ও শিলালিপি স্থকৌ- 

শলে প্রাচীন বলিয়া পরিচিত হইবার কথাও আমর] শুনিয়াছি। প্রাচীন 

তাশ।সনাদিতে যদি এরূপই লিধিত হইত, তবে এতকাল বৈষ্যেরা 

শর্াস্ত উপাধি ব্যবহার করেন নাই কেন? এরূপ অশান্ত্রীয় সেনশর্খ। 

ইত্যাদি নামে ধাহারা ধশ্মবকণ্ম করিতেছেন, তাহাদের সে সকল কর্খু 

অশান্রীয়--স্থতরাং পণ্ড বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। 

শান্বাহ্ছমারে ধন্মকর্মাহুষ্ঠানে শ্বশ্ব নামের পর বৈশাধন্ম। অন্বষের 

কৌলিক উপাধির পরিবর্তে *গুপ্তভৃতি” ব| *দত্ততৃতি” ও তাহাদের 
্রীলোকের “দেবী* বলা, এবং শৃদ্রধন্ধ। বৈদ্য দাসাস্ত পদ্ধতি (সেনদাদ, 
গুপ্রদাস ইত্যাদি) ও তীহাদের স্ত্রীলোকের প্ৰাসী” বলাই উচিত। 

“বৈষ্যগণই প্ররূত ত্রাঙ্ষণপদবাচা হইলে, ব্রাহ্মণের ন্যায় কৌনিক 

উপাধি ত্যাগ করিয়! কেবল শব্া বা দেবশর্শ। বলিতে গারিহেছেন না 

কেন? উদ্ধার সহিত কৌলিক উপাধি যোগ করিয়াই ত ঙাহার! 
আপনাদিগকে কল্লিত ব্রাদ্ষণ-_হৃতরাং অব্রাহ্ষণ বলিয্বাই পরিচিত 

করিতেছেন। 

১৮ 1 নথ প্রঃ বৈদাত্রাহ্বণ-সমিতির সভাপতি মহামহো- 

পাধ্যায় গণনাধ, তাহার পিতৃদেৰ কর্তৃক গন্ধাষ্টমে উপনীত ও উপদিষ্ট 

হইয়া সমাবর্তনের পূর্ষে হবাদশ দিনে একলক্ষ গাযী জপ করিয়াছিলেন 

এবং তাহার ফলে কিশোর বয়মেই অসামানা প্রতিভা ও পাও্ডতা লাত 

করিয়াছিলেন। 

ব্বম্ভষ্ঞ্বা--ধিনি যত্তই তাড়াতাড়ি করুন, ১৫ মিনিটের কমে 

একশত গায়ন্ত্রী জপ কেহই করিতে পারেন না। কুতরাং গ্রতাহ ২৯ 

হ্টা জপ করিলে তবে ১২ দিনে এক লক্ষ গায়রী জপ হছ। তছুপরি 



ভস্বষ্ঠ ও বৈদ্ধ। ৪৯ 

হলমৃত্রভাগ, দত্তধাবন, আন, ভরিসন্ধা, এবং উপন্যনাস্ত্ে সমাধর্ঠনের 

পূর্বে প্রতাহ প্রা; ও সা়ংকালে মমিদাধান ও মথ্যানে ভিক্ষাচরণ শাহ 

বিছ্িত অবশ্বকর্তবা কশ্ব। এ লকলেও ন্যুনপক্ষে ৩ ঘণ্ট। লাগে। 

তাহাহইলে দিনয়াজ্জে ২৪ খণ্টার মধে। ট।নাটানি করিও ২৪ ঘণ্টাই 

কাটিয়া যাছ। পর তজোঞঙজল করিয়া (এমন কি, একটু জলপান 

করিয়াও) জপাধি বাধ্য করাশাংরর নিষিগ্ছ। এতদবস্থা গঞ্ভাষইটমে 

অর্থাৎ ৭ বংসর বসে _ভ্তধেপাড না ভাঙ্গতে তাঙ্গিতেই--সণনাথ বাধু, 

থে, অনাহারে, নিরখু উপবাসে, নিদ্রায় আবশ্রামে ১২ দিন খরিষ্া 

একলক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছিগেন, তাহাতে *শস্কনং শন্করাচার্ধাং"এর 

সায় *গণেশং গণনাথ সেনং" বাঁলিলেও অহন” জ্রপক মন পরন্ধ এ 

অপ্রাসক্গিক কখাট! লিঝিবার অভিপ্রাম হুবুদ্ধি (8 অভ্র সুহর্যোধ। | 

ইন্ধপ লেখায় নিঃসংশয়ে 8519 বুঝ যাইতেছে, গ্াবোধনী-লেখক 

কখন গাছজীকপ করেল নাট এবং গাধ্রী কাহাকে বলে তাহা 

জালেন না। তাহ) করিলে বা জানলে একপ অসস্তব কখ। লিখিয়। 

সাধারণের হাশ্টাম্পদ হতেন 511 এইজ শাস্থের উপদেশ - 

“অসগ্তবাং ন বকবাং প্রহাক্ষমপি দৃক্ততে ।ত এ বিষে আমর! 

মঙামছোপাধ্যায গণনাথ বাবুকে সাক্ষী মানিতেছি, তিনি বাস্থহিকই 

ধন্ধূপ করিয়াছিলেন কি না, অনুগ্রচপুক্ষক জানাই! পা$কগণের 

কৌতুহল নিবারণ করুন। 

১৯। তৈৈ: প্রঃ ছামর। ইতিহাপ অঙ্লন্কান কগিঘ! গেোখয়াছি--. 

বাস্তবিক লেন, দাদ) ৪৭, দত, কর ধর। চর নন্বী প্রভৃতি প্রাচীল বা 

আধুনিক বৈদ্ভলমা্জে প্রচলিত উপাধিগুলিই ত্রাণ সাধারণের প্রেত 

তীয় প্রাচীন উপাবি। দ্কত কলেছের কৃতপূ্ প্রিন্িপান শ্রীযকে 

বহামছোপাধ্যায় আগুতোহ শান্রী মহাপযের এবং সভার গনেক বৈরি 

বরাক্ষণের উপাধি ধর? ী ্ৃ | ইনি 



লব ন্ক্ব্য-সেন) দাস, গুপ, প্রভৃতি উপাধি ষে, ব্রাহ্ধণ সাধারণের 

অথনা কোনও ব্রান্ষণের আছে, তাহা আমর! জানি না) বোধ হম 

কেহই জানেন না। কোথাও কোনও বঙ্গণের উহাদের কোনওটা 

থাকিলেই বা ইষ্টোপপত্তি কি? বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, 

চক্ররবস্তী, ভট্রাগার্ধা, বন, মিত্র, গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ উপাধি 

ভিন্ন, অন্তান্ত উপাধি ছারা জাতিনির্ণয় করা যায় না| যেহেতু 

প্বায়* উপাধি ব্রাদ্ষণ হইতে বাগ্দি পধান্ত নানা জান্তিরই আছে) দেন-- 

কায়স্ত্বেরও মাছে ।দাস.নাপিত, কৈবর্ত হইতে তর্খবকার পর্যান্ত 

অনেকেরই আছে (উত্তররাটীয় ক্কারস্থেরও আছে )। দত্ত--কায়স্থ, 

কাসারি। গন্ধবণিক ও হ্বর্বণিকের৪ আছে) কর কায়স্থেরও 

আছে ) ধর-ন্বর্ণবণিকের৪ আছে । নন্দী-কায়ন্্। তিলী ও তাঙীরও 

আাছে। এ অবস্থায় এ সকল উপাধি দ্বারা বৈগ্ককে ব্রাঙ্ষণ বলিয়াই 

বুঝতে হইবে, ইতরঙ্জাতি বলিয়া বুঝ| হইবে না, ইহার প্রমাণ কি? 

২০। তৈঃ প্রঃ- একদিন বঙ্গে বৈদোর আলন ব্রাঙ্ষণের উচ্চে। 
পরে নান। কারণে ব্রাহ্মণের মধোই কিঝিম্ান্ত্র নিম়্ে। এবং অপর সকল 

জাতরই উপরে প্রাতিটিত থাকায়, বৈদাগণ তাহাদের দামাঞজজিক অবনতি 
তৃতট। বুঝিতে পারেন নাই। 

ইহ মকলের ম্মরণ রাখা উচিত বে, বৈদ্যগণের পসেনশর্খ। “দাশ 

শন্মা" প্রভৃতি বিশিষ্ট উপ!ধিই তাহাদের টৈশিষ্টা রক্ষা] করিবে-- 

গপ্তান্ত উপাধি ভবিষ্যতে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবে না। 

ন্লম্ভন্লা -প্রবোধনীলেখক বৈদের ত্রা্ষণত্ব--ব্রাহ্মণাভিমত্ব-- 

গ্রতিপন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াও চিরস্তন-সংস্কারবশে পুনঃপুনঃ ত্রাদ্ধণ- 

ডিন্রত্বই গ্রতিপন্্ করিয়াছেন। এখানেও “বৈদোর আনন ব্রাহ্মণের উচ্ছে। 

ব্রাহ্মণের মধ্যেই” এইবপ লেখায় ভীহার মতেও টৈদা ও ব্রাহ্মণের 

পার্থক্য পরিস্ফুট হইতেছে নাকি? 



জন্বষ্ঠ ও বৈধা। চা 

বৈগ্োর আসন কে'ন্ দিন ত্রাক্ষণের উচ্চে ছিল। এবং কোন্ দিনই 
বা হ্রা্ধণের কিফিমাত্র নিমে ছিল, হাহ! ওত কেহই জানে না, কোনও 

ইতিহাসেও পাওয়া যায় না! ভব ঙ্দকোনও দিন কোনও “মেলা” 

শি টৈদাগ০ আনধণলিগের সহিত গ্নাগর-ঙগোলা চুলি থাকেন, 

তাহা হইগে কথাটা সভা হইতে পারে। 

অল্পদিন তল, টৈদা বড় কি কায়স্থ বড়--এই লইয়া যখন তান্োলন 

চলিয়াছিল, ভধন৭ বৈহনারা আপনাদিগকে ভ্রাঙ্গণ অপেক্ষা! নিড়ইই 

জানিডেন। ত্রান্ধটর সঙ্গে কখনই স্পন্থ। করেন নাই। এখন যে, 

হঠাৎ ত্রা্ষণ হই.তাহন, ব্রাক্ষ; অপেক্ষা ও আপনারিগকে প্রেঃ বলিতেছেন, 

“অপর ব্রাঙ্গবেধা ব্রাঙ্গণ নায়েব অনবিকাবী" বলিতে সাঙসী হইজাছেকত 

এ আ.স্পচ্ছার, এ অনাঞ্জনীদ সুষ্টভার সর্ধপ্রধান করণ অন্যাপক মহাশয় 

গণের মুকতা। সামাজিক মহোণ্গণের উদ্গালীনত!। ব্রাস্মণগণের উপেক্ষা, 

হিন্দু সংবানপত্রপম্পাপক নহাশয়দিগের শীরবতা এবং কতিগয় কাতান, 

রাই চ অধাপকের প্রপ্রয়প্রদান। 

সেনশন্ছা উত্যাপিকপ উপারি বরিবার কোনন শান্ীয় প্রমাণ 

নাঠ, এবং বাবর নাই-ইহা পুষেই বলিয়াচি। সুতরাং এ সকল 

প্বাশষ্ উপ1াদিই ঠাছানের বৈশিষ্টা ওক্ষা করিবে? এ কঘাট। সহঃ 

লাহইযাছে) হেঞ্ছেছু এপ কিনুহকিদাকার উ্যাধি দ্বার সকরেই 
রা পারিবে দে, ট্রাক ইফোড় রাঙ্ছণ। 

২১ লৈ? প্র? পল্ীগ্রামে ধর্সঙ্গাত সনাচার পালনে হি 

কাহারও ফোন দিশ্র উপত্থিত হয়। টৈচাহা্ষতসনিষ্ির নিকট স্ময়ে 

সংবাদ জানাইলে তাহার ত্বগিত প্রতিকার (পুরোহিত প্রেরপাদি ) করা: 

যাইবে। ভঃছুগবল্পীহায় ভগবান ই হলিঘাছেন “নহি বলযাপক়ৎ, 

কশ্চিদ্ দুরগতিং তাহ গচ্ছিত অর্থাৎ “করিলে কগ্যা, কা না হনে 



ভুর্গতি ৮ এ কথা সকলেরই ম্মরণ রাখা উচিত । ভগদ্ধাক্য কখনই 

বিফল হইবে ন1। 
ন্বশুক্ল্য- কাহারও পুরোহিতের অগ্রাপ্তি ঘটলে, টবদ্যব্রান্বব- 

সমিতি অবশ্য বৈদ্য পুরোহিতই পাঠাইয়। তাহার কল্যাণ সাধন ও দুর্গ 

নিবারণ করিবেন (এইজন্তই এখন অনেক ঠবছ্য কোমর বাধিয়! দশকর্শ 

শিধিতে লাগিয়াছেন )। কিন্তু ব্রা্ষণেতর কোনও দ্বিজ্াতিরই ঘাজন- 

কাধ্যে অধিকার নাই । যথা-_ 

“অধ্যাপনমধ্যয়নং জনং যাজনং তথ।। 

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কন্খাণ্যগ্রজন্মন: ॥ 

ত্রয়ো ধর্ম নিবর্তৃন্তে ব্রাক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি । 

অধ্যাপনং যাজনঞ তৃতীয়শ্চ প্রতি গ্রহ: ॥ 

বৈশাং প্রন্তি তথৈবৈতে নিবর্তেরল্নিতি স্থিতি: । 

ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্দদান্ মন্থরাহ প্রজাপতি: |” 
(মনু ১০:৭৫--৭৮) 

অধ্যাপন, অধায়ন, ষজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ-_এই ছটি 

ব্রাদ্ধণের কার্য । ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ 

নিষিদ্ধ । বৈশ্যের পক্ষেও সেইবপ। 

অতএব টবশ্য হইতে টৈশ্যাগর্ভজাত সাক্ষাৎ টৈবশোরই যাজনকাধা 

যখন নিধিদ্ধ, তখন বরাদ্ধ" হইতে বৈশ্যাগর্ভঙাত বৈশাধর্শ। ( অর্থাং 

ভাক্ত বৈশ্য ) অন্বষ্ঠের এবং শৃদ্র হইন্ডে টৈশ্যাগর্ভজাত শৃত্রধন্মা ( অধাং 

প্রতিলোম্ জধম শুক্র ) বৈদ্ভের ত কথাই নাই॥ অতীতকাল হইডে 

বর্তমানকাল পধ্যন্ত কোনও অন্বষ্ঠ ও কোনও বৈদ্যকে যাজনকারধ্য করিতে 

কেহ কখনও দেখেও ন। এবং শোনেও না । অতএব তাহাদের দ্বারা 

কোনও জাতিরই--এমন ফি, বৈচ্যদিগেরও পৌরোহিত্য করান শাস্তরচশ্বঃ 

নহে (মুচি ও টাড়ালেরও ব্রাঙ্ষণ পুরোহিত আছেন, কেবল তো ও 



বুরীর অ্রান্ধণপুকোহিত মেলে না বলিয়া তাহাদের ্বজাতীব়েযাই পৌরো- 

হিডা করে। বৈস্ত ত সে শ্রেমীর নছেন যে, নিজেরাই নিজেদের পৌয়ো- 

হিত্য কারবেন)। বৈগ্যদিগের ১৭, দিন অশৌচ পালন, গেনশন্থা 

ইতযান্িকণ নামোচ্চারণ, পক্কান দ্বার শ্রান্ধকরণ ইত্যাদি অিনৰ প্র, 

ঠ্িত আচরণও শাস্ত্রবিধির বহিতূত। প্মন্তগবদগীতার তগবান্ বের ৃ 

"্ন ছি কল্যাণরৎ কশ্চিদ্ ছর্গতিং তাত গচ্ধতি” বলিয়াছেনঃ তেঙগনই, 

আবার ইহা বলিয়াছেন --*ব: শান্্রবিধিমুৎশজা বর্ততে কামকারভঃ।.. 

নস পিন্কিমবাপ্রোতি ন স্খং ন পরা গতিহ।”- 
| 

শান্্রবিধি ছাড়ি! ঘে কনে হেঙ্ছাচার | কোনে কাধ্য তু নাহি 

পিন্ধ হয় তার ॥ ইছুকালে সখ নাহি পার কদাচন। পন্কালে সঙ্গতি 

না লতে সেইজন ॥ 
৪ 

অন্তএব প্রবোধনীলেখকের কথাতেই আমরাও ঝলি--. 

«এ কথা সকলেরষ্ট স্মরণ রাখা উচিত। ভগবদ্ধাক্য 

কখনই বিফল হইবে না।” 

পল্লিশ্পেষ্বে শ্রন্ডন্।- বৈভপ্রবোধনীলেখক কোন্ বচনের 

কিতপ শর্খ করি51 বৈত্ের ব্রাহ্ছণদ প্রত করিয়াছেন, পাঠক মো, 

পণ এবং বৈদ্ঞ যহোদনগণও তাহা দেখিলেন এ বুঝলেন ত? 

হস প্রবোধনী* নামের আথ আমও। প্রথমে বুঝিাছিলাম---এই 

পুস্তিকা বৈস্ঞগণতে তাহাদের ঝক্ষণত্য বোধন 'করিতেছে। এখঃ 

বুঝিতেছি-কেবল তাছাই নহে? এট পুণ্তিকা-দেখক বৈতকে জাতি 

স্থৃতি, পুঝাণ, ইতিহাস, কাবা, ব্যাকরণ, শতিখান, আছরের প্রভু 

সর্বশান্ত্েই সম্পূর্ণ অনভিজ বলিয়াও সাঘারণকে প্র্কষ্টকপে যুখাই 

দিতেছে । পূর্বোক্ত স্যার্তপ্রবর়ের। তলিখিত শাস্রীয প্রমাণাবলী ও খুসি 

সমুহ অথগুনীয় বলয় কিসে হৃঘোধ করিঘাছেন, দৈত্ের ব্রা্গণন্ে কি 

নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, কিসে গ্াহাদিগকে “আমাদেরই একজন" বি 



নিঃসংশয়ে বুঝিম্াছেন এবং কোন্ প্রমাণে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনশখ্ধ 

মহাশয়ের “ভগিনীদের বিবাহ কার্ধ্যাদি করিয়াছি” লিখিয়া শ্লাঘ। প্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝাইয়৷ দিলে কৃতার্থ হইব। প্রবোধনী-লেখক 

শাস্ত্রীয় গ্রমাণেই “বৈ্যগণই প্রকৃত ত্রাহ্ষণপদবাচ্য, অপর ব্রাহ্মণের 

ব্রাহ্মণ নামের অনধিকারী” লিখিয়াছেন; স্থতরাৎ তাহার উদ্ধত 

শাস্ত্রীয় গ্রমাণাবলী অথগুনীয় বলিয়া হখ্োধ করিলে নিজেকেই যে অব্রাহ্ধণ 

হইতে হয়, পত্র লিখিবার সময় "বন্ধদেশের অতিগ্রপিদ্ধ ম্মার্তশিরোমলি* 

শ্বৃতিতীর্ঘ মহাশয় এ কথাট! হৃছ্বোধ করেন নাই, ইহাই ছুঃখের বিষন্ন। 

বৈদ্য দিগের পুরোহিত না মিলিলে, যে পপপ্তিতবর* আনন্দের সহ 

তাহাদের পৌরোহিত্য করিতে প্রস্তত হইয়াছেন, তিনি এষ্ট একট 

মহালাভজনক “একচেটিয়।” ব্যবসায়ের সুযোগ বুঝিরা 

প্হীনসেবা ন কর্তব্যা কর্তবো। মহদাশ্রয়ঃ | 
অজ] পিংহপ্রসাদেন বনে চরতি নিরয়ম্ ॥” 

--এই নীতিটাকেই অবশ্ব ইহামূর শ্রেরম্কবী স্থির করিয়াছেন । 

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উদারতায় বিস্তান্দিরসমূহ আপামর সাধারণ 

পক্ষেই অবারিতত্বার হওয়ার, পাশ্চান্তা শিক্ষার মহিমায় কেহ আর নিকষ 

হই] থাকিতে চাহে না। অনেকেই ত টবস্দিগের স্তায় ব্রাহ্ণত্ব লাভ 

করিয়াছেন; ধাহারা ক্ষভ্রিয় ও বৈশ্া হইয়াছেন (সম্প্রতি বাগ্দিরাও 

বাগ্রক্চজ্িঘ হইয়া উঠিয়াছে ), আরও চক্ষু ফুটিলে তাহারাও ঘষে উৎক্ 

ত্রাঙ্গণ হইয়। দাড়াইবেন, এমন আশাও করা যাইতেছে । ক্ুতরাং অভ: 

পর প্রকৃত ত্রাক্ষণপগণ কাপে কড়ি না ঝুলাইলে উহাদের সহিত তাহাদের 

পার্থক্য বুঝ! যাইঘে ন1। 
(৫ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার ডুষ্টব্য) 

ধ আতিভ্ধে টসভজাতিততনির্ণয় নামে প্রথম পরিচ্ছেষ সমাপ্ত ।- 



দ্িতীস্স প্ষিচেহ। 

যোগী (যুগী) 

ধাহাএ। বেগচর্ধয। করেন, তাহারা যোগী-_এ কখ। শান্েও আছে। 

ঘানেনও সকলে। যোগী” বলিয়। ঘে কোনও জাতি গাছে, তাহ 

আমর! কশ্ছিন কালেও জানতাম না, কোনও প্রাচীন লোকের মুখে. 
স্তনি নাই, কোনও শান্দেও দেখি দাই। “যুগী" জাতি শুনিাছি এবং 

গর চক্ষেও দেখিয়াচি। 

লোকে *ুগী জোল!” বলিয়! থাকে । উঠয়েরই বৃত্তি-খুল-বস্তর- 

বল এবং উভয়েই অস্পৃশ্য জাতি বপিম্বা [হিনুলমাজে পরিচিত ও প্রলিষ্ধ।, 

প্রভেদ কেবল-_মুগী হিন্দু এবং ১আোলা নুসপবান। উচ্চশ্রেণীর মুসলমান- 
পিগের সহিত জোলাদিগেএ আহার-বাবজার নাই । শুদিগের যধ্যে 

যুগীরাত সেহন্ধপ। তা$151 স্ববৃতি দ্বারা দীবকাঞ্জলে অসমর্থ ভুইয়া, 

শধোগ-পাট।” গ্বারণ কার সময়ে পনরে £জক্ষাণ করিত বালহ! “গেছে 

যুগী 15খ. পায় না" এলিয়; একটা প্রবাদ? আছে। 

হুপীদিগের মপো ধাহারা শিক্ষিত ওহযাছেন, তাহারা এতকাপ শব: 

পর: যুগ বণিক্া পরিচিত হও, এক্ষণে একটা ছল নাধিয 

যুগীকে “বোপী” করিরা, আপলাদিগের হ্রাম্মপহ ৭ ব্রা্ষণ সপেক্ষাও শ্রেষ্ 

প্রতিপা্ন করিতেছেন এব' উপবাঁতধারণ৭ করিতে আরস্ত করিয়াছেন। 

গার! গৎস্থ্বন্কে যে সকল পুণ্তক প্রকাশ করিছাছেন এবং আমার 

অগ্ষত ক্জানিবার ভল্ত যে করেকখানি পুস্তক পাঠাটয়াছেন, হক্পখ্যে 

প্রহ্বরেশচন্র নাথ ম্্ুষদার কর্ডক সংগীত শ্রাজগুর যোগিবংণে 

অনেক প্রাণ এবং বধ হনীবীর বন্তব্য সংগৃহীত হইয়াছে। অন্ত 
ভাহারই সংক্ষেপে আলোচন! করিব । ভাহাতে আছে-- | 

€ সি 



৪ ঃ তত্ব । 

১? কলিকাতা] নিউ ইঙিয়াম স্কুল হইতে ১২৯৬ সালের ৭ই পৌষ 

পঙ্িত জীযুক্ত হামাচরণ কবিরত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন_-"যোগী জাড়ি 

রুত্্রবংশীয় ব্রাহ্মণ ও পূর্বে ইছার! যক্সোপবীত ধারণ ও যাজনাদি কাধা 
_করিতেন। বঙ্গেশ্বর বল্পালের ক্রোধে পতিত হইয়া এ সকল পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।* ইতি 

ন্বশ্ভন্ব্া--যাহার এই মন্তব্য, আমিই সেই ব্যক্তি। আমি 
কিছুফাল উক্ত স্কুলে অধ্যাপন! করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু ১২৯৬ সালের 

পৌষ মালে এ স্থুলে ছিলাম কি ন', তাহা স্মরণ নাই। তবে ইহ! অন্রানত- 
রূপে স্বরণ আছে যে, একপ পত্র আমি কাহাকেও কখনও লিখি নাই। 

যেহেতু কদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ আমি ত আমি-_-আমার চৌদ্দপুরুষেও--কখনও 

শোনেন নাই। তত্তির, এরূপ ভাষাও আমার হাত দিয়া কথনও বাহির 

হয় নাই। 
আরও কয়েকজন পণ্ডিতের এরূপ মন্তব্য আছে, সেগুলিও এদ্জরপ 

কি না,জানি না। 

২.। কলিকাতা লিটী কলেজের ভূত্তপূর্বব সংস্কতাধ্যাপক এবং রংপুর 
জেলার তাজহাটার মহারাজের ব্রন্ষোত্তরভেগী পণ্ডিতগ্রবর প্রীযুক্ত রাম- 

গোপাল দেবশশ্দা স্বতিরত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন--..'গীতায় লিখিত 

£শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোইভিজার়তে । অথবা যোগিনাষেৰ 

কুলে ভবত্তি ধীমতাহ। এতন্ধি ভুলঙতরং লোকে জন্ম যদদীদৃশম্ ॥% 

( অর্থাৎ যোগত্রষ্টের! পবিত্র ধনীর কুলে অধবাজ্ঞানী যোগিছগিগের বংশে 

জন্মগ্রহণ করেন, কারণ ইহলোকে এরূপ বংশে জন্মলাভ করাও হুল । 

এই ক্লোকের দ্বারাও ইছাছের প্রাচীনত্ব ঘ্বোষণা প্রয়োজন করিতেছে। 

বিবেচন। করিয়া ফেখিলে, যঙ্গি যোগিদিগের বংশ প্রয়োজনবহিভূত 
হইত, তাহ! হইলে গলিখিত প্লোকের কোন সার্থকতা খাফিত'না। ) 

ম্বজ্জন্ব্য--সীতায এ গ্লোকটি যে যোগী অর্থাৎ যুঈী জাতির প্রাচী 



নন্ব ঘোষণা করিতেছে, খুদরী ধংশে জন গ্রহণ করা যে ছল উতর, যোগ- 

ব্টদিগের জনমগ্রহণের জন্যই বে হুলী জাতির হা গয়োজনীয হইয়াছিল, 

এবং এ ক্লোকে যোগীর অর্থ যুসী না৷ বিলে হে উহা সার্থকডাই খাকে 

সা--ইছা পঞ্জলেখক স্মতিতীর্থ মন্কাশন এবং খাঞছারা সাধারণের সঙগক্ষে 

স্সাখার সহিত এ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার! মিঃসংশছে বৃথিলেও, 

অন্ত কেছ বুঝেন নাই ও বুঝাবেনও না; বরং লেখক ও প্রঝাশককে 

সকলেই উপহাস করিতেছেন ও করিবেন। আজকাল আধালবৃদ্ধ*, 

বনিতা সকলেই গায় গীঠার চচ্চা করিতা খাফেন/সতরাং উদ্ধার 

গুরু অর্থ কাছাকেও বুঝাইয়। দিবার প্রয়োজন হনে করি না। | 

৩। (ক) আগমসংজিতাঘ লিখিত আঙে বে, ঈশ্বর ছুউতে থে 

ঘোপীর উৎপত্তি ছয়, তিনিই একাদশ রুপ বলিঘা। পরিচিত । তাহার 

পুঙ্জ বিন্ুনাধ, এই বিন্দুনাথ, মচাঘোগী ছিলেন। বিশ্দুনাখের ওরলে 

কদ্্কুলপ্রকাশক জাদিনাধের প্রকাশ তয়। ক্রমে এই বাশে লিদ্ধ 

গোরক্ষনাথ, মীননাধ। চার়ানাধ ও সম্ভনাথ জন্মগ্রণ করেন। 

(খ) সঙাবিরাটতহে_ মাছের পাল্পতীকে সন্োধন করিস 

-বলিয্কাছিলেন, ছে বয়াননে! আমি সত্য করি বলিতেছি, অহধোৌত 

সাক্ষাৎ ছানার সশ। সেট অবধোতের রসে ঘোরীবংশ সমুৎপঞ্স 

হইয়াছে | এই জন্ত মোলীবংশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প' রগশিত | 

(গ) ভোজপ্রবন্ধে-ছবধৃত তইতে ব্রাঙ্ধসীর গর্ভে নাখবংশের 

উৎপতি হয়| বরাক্ষণের ভা দপরাতি ইচার জপোচ বাবস্থা হই! খাকে। 

(ঘ) বজ্লাপচরিতে--যহান্ রুদ্রের খ্রলে লূ্যবতীর গর্তে বিচ্বু- 

?-1 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ভাছাদিগের (মহান ও দুধযাবনতীর). 

এক, নেই যোগনাখ ( বিশুনাখ ) হতে নাখবংশ বিস্তারিত হা 
পড়্িয়াছে। 

€ে) শাতাতপদংহিতার--জবধৌত সাক্ষাৎ শিবের ক 1।. 1 কে টা 
ু 



অবধোৌতের রসে সমূৎপন্প বলিয়াই যোগী নাগ প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং 
তাহার! শিবগোত্র হইয়াছে । তাহাদিগের নামের শেষে নাখ শক 
পযুক্ত হয়। ইহারা বিপ্রাণীর গর্ভে সাত, এই হেতু জন্মমরপাদিতে 
দশরাআ অশোচ গ্রহণ করে। | 

(5) পরাশরসংহিতায়--ব্রাহ্মণযামবধূতাচ্চ নাথ: সম্তত এব হি। 

শ্রত্ুকন্া-শাতাতপ ও পরাশরের সংহিতায় এরূপ কথ! নাই, 

এবং থাকিতেও পারে না। পূর্বোক্ত গীতাপ্লোকের অর্থের স্তায় কান 

স্বৃতিতীথ এ কথ! বলিয়া! ঠাহাদিগের ভ্রাস্ত ধারণ জন্মাইয়া দিয়াছেন, 

আগমসংহিতা ও মহাবিরাটতঙ্ত্রেঃ নামও ত আমর শুনি নাই । ভোজ. 

প্রবন্ধ ও বল্লালচ'রত অতি আধুনিক গ্রন্থ। তাহাদের উক্তি প্রমণ 

বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তদুপরি এ সঞ্ল উক্তির পরস্পর সাম- 

ন্তও নাই । পরস্ধ এ সকণ প্রমাণে নাথবংশেরই যোগিত্ব প্রতিণন 
হইতেছে; বিশ্বাস, মজুমদার, রাঃ, সরকার প্রভৃতি বংশ কিরূপে যো? 

হইল? দণ্ড, সন্্যাসা, যোগী, ত্রহ্মঠারী প্রভৃতি এক-এক সম্প্রনাদুক্ 

ব্কজিদিগের নামে আশ্রম, আনন্দ, নাথ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে 

যেমন--শিবাশ্রম, জানানম্দ ইত্যাদি । মীননাথ, গোরকষনাথ প্রতি 5, 

সেইরূপ। নাথ তাহার্দের নামেরই অংশ 3 উপাধ নহে । গোরক্ষলাদ 

প্রভৃতি যে, জাতিতে যোগ বা যুগী ছিলেন, ভাহার কোনও প্রমাণ নাই 

৪) পুরাণের মতে যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ঈশ্বরের অঙ্গ হইতে 

উৎপর, ফোগী জাতিও সেইক্ধপ তাহার ললাট হইতে উৎপর্র। সৃতরাং 

তাহার গ্রথম বর্ণের অন্তর্গত যোগধন্মপরাহণ ব্রাহ্ধণ। 

ন্বস্ভনন্া_প্রমন্তাগবতের ৩,১২।৪--১২ ক্সোকে উক্ত হইয়াছে__. 
দ্বার ভরমধ্য হইতে নীললোহিত উৎপর় হইলেন। জাতমাত্র রোছন 

করিগ্াছিলেন বলিয় তাহার নাম রুত্্র হৃইয়াছিল। ব্রদ্ধার আ 

করিকরণার্থ একাদশ স্থানে অবস্থিতি করিবার জন্ত তাহার একাদশ 



হৃষ্ঠি ও এক্াহশ নাহগ হইয়াছিল) বখা_ মনা, দর, হিমস। হছান 

শিব, গুতধ্জ, উপ্ররেতাঃ, ভব, কাল, বামদের, ধৃততত। অন্যাযই, 

মানসোৎপন্জ ভৎপত্বীগণের নাম-খা, খ্বৃতি, €সলা। উমা) নিষুৎ, সপ্পিঃ। 

ইলা, শান, ইরাবতী, হ্বধা, দংক্ষা। তছৎপঞ্জ পুরগগ জগং ধন 

স্ক্ 

করিতে প্রধৃত হইলে, ব্রন্ধা। ভীত হয় র্রপণকে এন্ধপ সহি করিতে 

নিষেধ করিস। তপলা। করিতে আদেশ করার তাহার। ভাহাই কনিতে 

লাগলেন। শর একাদশ রুদ্র মধ্যে মহান ক্ষতের পত্বীর নাম 

যে স্ধাবতী ছিপ, তাহাদের পুনের লাম যে হোগনাথ হা িন্ুনাথ, 

এবং পেই বিদ্দুনাথ ছইডে£ ৫ “যোরী” বংখের উৎপতি-ঞএহন 

কথা অর্বাঠ।ন প্রল্লাল5পিত”' ভিন্ন আর কোনও গ্রন্থে (অথাৎ পুরাপাি 

কোনও শাস্ত্রে) নাই । 

খ্রমস্তাগবতের ৩ স্বদ্ধ, ১২ অধ্যায়ে আছে অুঃ হইতে 

দক্ষ, না।ভ হইতে পুল, কর্ণ তভতে পুল ইত্যাদিতপে বহু অঙ্গ হইতে 

বন বাকির উদ্ভব হ্টযাছিল। কন তত পামে কোনও বর্ণ হ! 

জাতির উল্লেখ নাই । তবে জলাঠোৎপছ কুস্্রবিশেহের বংশ একট 

জাতি কিন্ধপে হছল? এব ললাটোৎপছ ঘোসী মুখাৎপর ভ্রাঙ্ছণ 

বণের জন্তর্গতই হা কিরপে হষ্ঠতে পারে 

31 যোগী আাতি সন্ভরবর্ণ স£ে। হহ অি প্রাচীন জাতি। 

“থয চ ছবাভানামশৌ5হ ব্রদ্ধবন্তবেং | হোগিনাক গৃঃস্থানাগশোচং 

হ্শরাজ কম্* বজ্জালচরিতের এই নচলে 'ফোগিনাং চা এই ৮ শষ 

দ্বার। সপ্তরবর্ণ হইতে যোগীদের পার্থক] প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

চ্ক্ডম্্না- শানে যোগী বা যুপী বলি কোনও জাতিয় উল্লেখ 

নাই ॥ তাহারেরই উদ্ভৃত বিরাটতগ্রাদ্ির মতে অবধূতের ওরলে আাঙাবীর 

সরতে উৎপর হওয়ায় যোগী জাতির বর্ণসন্করই সিশ্ধ হটতেছে। ছ্োজ- 

প্রবন্ধ ও বঞ্সালচরিত _খাবিপ্রণীত নহে যে, তদীয় ব্যবস্থাকুসারে (পপর 



জি 

আশোচগ্রহণ কর! যাইতে পারে। যোগী জাতি অতিপ্রাচীন ও সৃন্ 
হইলে মবাদিশান্ত্রে নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ থাকিত। ক্র প্রা 
হইতেই সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয় নাই। বন্থকাল পরে ক্রমশঃ হইয়াছে 
এখনও কত নৃতন নৃতন হইতেছে । মন্থর বা বেদব্যাসের সময় যু 

জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল কি ন।, তদ্ষিষয়ে সন্দেহ আছে। মন্থ কতং 
গুলি স্ছর জাতির উল্লেখ করিয়! শেষে বলিষাছেন-- 

শযতৈব শৃদ্রো। ব্রাহ্মণ্যাং বাহাং জন্তং প্রস্থয়তে। 
তথা বাহতরং বাহুশ্চাতুর্ববর্ণো প্রস্থয়ুতে ॥ 

প্রতকৃলং বর্তমানা বাহ! বাসৃতরান্ পুনঃ। 

হীনা হীনান্ প্রস্থযস্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু ॥” 
€( ১০।৩০-৩১) 

শৃত্র যেমন ব্রাহ্মণ।তে চণ্ডালরূপ বাহ্ ( অর্থাৎ গ্রামের বহির্ভাগে বাঃ 

করিবার যোগ্য ) জাতি উৎপাদন করে, সেইরূপ এ বাস্থ জাতি চাতুর্কণ), 

ম্ত্রীতে আত্মাপেক্ষা বাহতর জাতি উৎপাদন করিয়া থাকে। বাধ 

জাতির আবার প্রতিলোমজ পঞ্চদশপ্রকার এবং হীন জাতিরা9 প্রত 

লোমজ পঞ্চদশপ্রকার জাতি উৎপাদন করে। 

বেদব)াসের সময়ে সঙ্করজাতি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি 
মহাভারতে ১৪৪ প্রকার সন্কর জাত্তির উল্লেখ করিয়া পরে বলিযাছেন-- 

“্চতুর্ণামেব বর্ণানাং ধর্মে নান্তন্ত বিস্ততে। 

বানাং ধর্হীনেষু সংখা। নাস্তীহ কসাচিৎ ॥* 

( জন্থ, ৪৮।৩০ ) 

শানে বাক্ষণাদি চতুর্বর্ণেরই ধর্খ বি'হত হইয়াছে । নম্কর জাতির 
ধর্ঘনিয়ষও নাই এবং তাহাদের সংখ্যারও ইয়ত। নাই। 
- ঞাইজতই উগ্ডালাফি বাহু ও বাছ্কেতর জাতির মধ্যে পুরুষপরপরাম 

.$জ বদি অশৌনপাজুন, বিধব! ও সধবার পতান্তর গ্রহণ ইত্যাদি প্শা 



সস 

|. হোটথাদূদী।. ্চচ 
জী আচরণ দেখা যান্ছ। যুগীরও সেইন্ধপ। কাশী প্রন্ৃতি 'অঞ্চজে 
কুষ্থি, কাহার, চাষার প্রভৃতি জাতির। দশম দিনেই অশোতাত্ত ও আত- 

শ্রান্ধ করিয়া থাকে । ভগবান্ মনও ধলিযাছেদ-_ 

*লোকানাস্ধ বিবৃদ্ধখং মুখবাহৃজপাদতঃ। 

জাঙ্ষণং ক্ষত টৈশ্বং শৃতৃঞ্চ নিরবর্তৎ ॥ 

সর্বগ্যান্ত তু »্গন্ত গুপ্াখং স যহাত্যতিঃ। 
মুপবাহুকপজ্জা। নাং পৃথ্কন্মাপ)কমাৎ।॥” (১৩১৮৭) 

অর্থাং ভদ্থা স্ব, মুখ হইতে ভস্ষণ, বাহ হইতে ক্ষতি, উক হইতে 

বৈশা এবং পাদ হতে শৃ হি করিছা। সমগ্র সহির রক্ষার্থ ডাছাদিগের 

পৃথক পৃথক কণ্থ নিজ্ধপণ করিয়াঙেন। 

হছ। খারা জনা যাহতেছে, ঈশ্বরের ললাট হইতে হাহা উৎপত্তি, 

পে কোনও বণবা জাতি নতে। এবং ভাতার ধশ্ধপশও শাস্ত্রে ও হর 

নাই (সুতরাং তাহার! শ্বেচ্ছাচাণেই ধশ্মকশ্া করিতে পারে )। 

৩ স্বনামধন্তা শ্রীধুক লাগন্থনাথ বনু প্রাচাখিবার্ব-সন্কলিত 
“বিশ্বকোষ” হইতে উদ্ধত. 

“যোগী--হজবালী হিন্দু জাতির আেনীবশেষ।...প্রালীনতষ 

পুরাণ ও স্মৃঙ্যাছি শাস্তে এই জাতির উৎপত্ভিবিষয়ক কোন উদ্বেখ ন। 

থাকিলেও বর্তমান [শক্ষিত যোগী সম্প্রঙগায় '**ধোগপরারণ একাদশ 

কক হইতে মহাযোগী ও বিস্ুলাধাছির জগ স্বীকার করিয়া 

 নাখবংশীঙ্ যোগীগণ হইতেই বাঙ্গালার যোগীদিগের উৎপত্তি ইয়া 
করিয়া খাকেন।” 

ধন এগ লিখিয়াছেন, এবং : নিউ উনি ধম: ৯ 



পু | 

প্রমাণকণে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন যোগী অতি প্রাচীন জাতি কিনে 

প্রতিপন্ন হইল? 

৭1 স্থগ্রসিহ্ধ *সপ্তীবনী* পত্রিকা (১৩০৩ সাল) হইতে উদ্ধ'ত-- 

যোগী মাঞ্জেরই “শিব* ব| অনাদি গোঙ্র এবং যোগিনী অর্থাৎ যোগ- 

দিগের স্ত্রীমাত্রেরই “কাশ্যপ* গোত্র । শিবগোত্রের প্রবর ৫টী, যখা-- 

শিব, শল্ভু, সরজ, ভূধর এবং আপ্রবৎ; আর কাশ্যপ গোজের প্রবর 

৩টী, যথ।-কাশ্যপ, অপ্লার, নৈঞব। 

ল্বশ্ন্না-+স্ধীবনী কোন্ শাস্ত্রে শিব গোত্র ও তাহার এরূপ 

প্রবর পাইয়াছেন, ত্বাস্থার উল্লেখ করেন নাই । আশ্বলায়ন, আপন, 

বৌধায়ন প্রভৃতি মহর্বিগণের স্থন্হগ্রন্থে এবং ধণ্মপ্রদীপাদি প্রাচীন নিবন্ধ- 

গ্রন্থে গোত্র-প্রবরনির্য়ে শিব গোত্রের, স্থতরাং তাহার প্রবরেরও 

কোনও উল্লেধ নাই । প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, যেকোনও বংশের 

'আদিপুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে ; স্থৃতরাং শিব, বিষু প্রভৃতি দেবতার) 

কাহারও গোত্র নহেন। বাৎস্ক ও লাবর্ণ গোত্রের পঞ্চ গ্রবরের মধ 

"আপ্রবান* খধির নাম আছে (মতপ্রণীত আহিককৃত্যে যত্রোপবীত- 

ধারণের টিপ্লনী জ্ুষ্টব্ট)। তাহাকে বিকৃত করিয়া ইদানীং অনেকে 

“আপ্ুবৎ” বলিয়। থাকেন; সত্তীবনী আবার তাহাকেও বিকৃত করিয়া 

“আথুবং* লিখিগ্লাছেন। কাশ্যপগোত্রের প্রবর অঙ্গার নছে; আবৎসার। 

কবিবর ভারতচন্দ্র গৌরীসম্প্রদানকালে রক্ষার মুখ দিয়া মহাদেবের 

শিআ্দি তিন পুরুষের নাম, গোজ ও প্রবর বলাইয়াছেন-- 

শ্যরহর বর, হরপিতা পুরহর। 

পিতামহ সংগ্র, প্রপিতামহ হর ॥ 

শিষ গোত, শু শর্ষা শঙ্কর গ্রবয়। 
শুনিয়া বিখিয্ে চাহি হাসিজেন হর ॥ 



রসিযাহূী। বৃ 
সঞ্জীবনীর় উদ্কিও লেইরপ হইতেছে। 

প্রথম পরিজ্জেদে বলিয়াছি, ব্রা্ধণ ভিন্ন জার কোনও জাতির গোজ 

খাকা সম্ভব না হইলেও শান্ত্রাুসারে তাহাদের পূর্পুরধী পুরোহিষ্ক. 

্রাঙ্ধণের গোহউ গোত্র জানিতে হইবে । অস্ান্ত লকল জায় সেইন্প 

গোত্রই চলিয়া আপিতেছে। কিন্তু হাড়ি(তোম)ওদুপী জাতিহিন্যু 

হইলেও, পান্তিতের ভয়ে কোনও ত্রাক্ষণ বন্মিন কালেও তাহাদের 

পৌরোহিত্য করেন না। অগত্যা তাহাদের স্বজাতীবেরাউ তাহাদের 

পৌরোছিতা করিঘা থাকে (তাতারাও লিখিযাছেন--“বিব্যহকাগে 

ডাহাদের শ্বশ্রেবীর ফোন বাকি পৌরোহিতে ব্রতী হয”) এইজনই 

একটা গুবাদ প্রচলিত আছে-- | 

“হাড় যু্ী বামন। তিন জাতি আপন আপন ॥” অর্থাৎ ছাড়ি 

পুরোহিজ তাড়ি, যুখীর পুরোহিত মুগ, এবং আঙ্গণের পুযোহিত আাখণ। 

কোনও ত্রাক্ষণ ক্থন কালও যখন মুগীর পুয়োছিত ছিলেন না, 

হেখন যুগঠগের পোজ নাত | সেই যুশীযা এখন যোগী ও ম্াদণ 

চই়া ভ্রান্ধলম্পাজিত শলঞ্জীবনী? পত্িকাও ব্বস্থাভসারে একপ গোজে-। 

প্রবর় বলিয়া বিব'চাপি কার্য সম্পাদন করিতেছেন! 

শান্থদতে শুহ তির আর কোনও বর্ণেরক সনোত্ে ও সমান প্রবন্ধে 

বিরাজ হইতে পারে লা, এবং পাপিগ্রহণে লগ্গপঙ্গী গমনের ( হত়াসরে 

চকুর্খীযোমের ) পর বস্তা পতিগোত্ গাথধ হইয়া খাকে। যোগী” 

্রাহ্ষণবর্ণের অন্তর হইলে এবং তাঞাদের পুরুষমাতেরই শিষ গোজ। 
ও শিহ শক প্রভৃতি একট প্রহর হইলে সগোজে ও সমানপ্রবরে কিযে 
বিবাছ হু? এবং পতির শিবগোআ ৭ পর্থীর কাশাপ গোরই হা. 

(রূপে হইতে পায়ে? 

১৮ রি “ইতিহাস ও আলোচনা” ( আাহণ ১৪২৮ ৮), ৬ ্  ্ 



২ খা 
- 

৮2 

নাখধশ্শ ভারতীয় ধশ্মের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। এই 

নাথধর্্ম “নাথ উপাধি” বিশিষ্ট যোগী * জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া একদা 
সমগ্র ভারতে প্রত্তিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল )...... 

« লেখক অনেক স্থলে “যোগী” শের পরিবর্তে যুগী লিখিয়াছিলেন। "যুশী” শঙ্ব 

যে অপ্ুদ্ধ, বোধ হয় লেখক মহাশয়ের তাহ! জানা নাই। 

ব্রক্তত্র্য--লেখক মীননাথ, গোরক্ষনাথ গ্রভৃতির প্রচারিত 

ধশ্মকেই "নাথধণ্থ+ এবং তাহাদিগকেই যোগী বলিতে গিয়াও যুগীদিগের 

পক্ষাবলম্বন করিয়া, যুগীকেই সেই যোগী বলিয়াছেন। তথাপি 

চিরন্তন অভ্যাসের বশে সর্বত্রই "্যুগী” লিখিয়াছিলেন, সংগ্রাহক তাহ 
সংশোধন করিয়া “যোগী* লিখিয়াছেন এবং যুগী শব অশুদ্ধ বলিচ' 

টিঞ্ণনী করিগাছেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, যুগী বা যোগী বপিয়া কোনও জাতি কোনও 

শান্ত্রেই উল্লিখিত নাই । সকল সংজ্ঞা শকের বুৎপত্তিও হয় না। তর্কা,। 

ভট্রাজি, কৈযট. সায়প প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণের যে সকল নাম 

ছিল, ঘাহাদের কোনও বুুৎপত্তি নাই। শাস্ত্রোক্ত বেণ, মার্গব, আহ- 

গ্ডিক প্রভৃতি এবং শাস্াুক্ত বাণ্দি, ভোম, কাওরা, কুশ্ি গ্রতৃতি জাতি" 

বাচক শবেরও কোনও ব্যুৎপাত্ত করা যায় না। তাই বলিয়া কি 

উহ্থাদিগকে অশুদ্ধ শব বলিতে হইবে এবং উহ্হাদের সংশোধন করি! 

অন্ত শব ব্যবহার করিতে হইবে? সেরূপ করিলে উহারা কি তং 

ব্যক্তির ও তত্বৎ জাতির বোখক হইতে পারে? বিশেষতঃ যুগী শের 

 ষখন ব্যুৎপত্ধি আছে, তখন উহ অশুদ্ধই বাকিলে? নিকষ্ট-জাতুাৎপর 

শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এক্ষণে খ্বজাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন বৃ্তি 

অবলম্বন করলেও যুগী জাতির চিরন্তন বৃদ্ধি বনবন্ধ়ন। এখনও প্ী- 
গ্রামের জনেক অশিক্ষিত যৃগী এ বৃত্তি করিয়াও থাকে। 

- শ্থানাহাছে হু পদ” ( অনয), পুগো রখহলান্যদেশ ( থেদিনী ) 



টার বা-নুযী। আক 

অর্থাৎ শকটের অঙ্গ ( জোযাল ),. লাঙ্গলের অধ ( ঈশ)। 'আছি' নজ 

ডাত্েরও এপ ছগ্ারতি অঙ্গ (গুটী ও পাটি) ইত্যাদিছে যুগ হলে 
বার তত্র (তাত) আছে, লে যেমন তঙ্ী (তাত), নেইসপ যার ধুগ 

(গুটা ও পাটী) ছে, সে ঘুগী। | 

শিক্ষিত হৃগীদিগের অহ্করণে অশিক্ষিত বুগীরাও এখন "ঘোগী” 
হইয়া ত্রাঙ্গণত্ধ লাভের চেষ্টা করিলে ক্রমশ: বেদের বেক” এবং তে 

রেরা গতেছারী* হইছা ব্রাক্ষণত্ধের জাবি করিবে না ফেনা 

৯ (ক) বাজ! ব্সালপেনের পিডৃআন্ধে হোগীয়! চান গ্রহণ 

না করাফ তিন কুদ্ধ হইয়া আগেশ করহাহিলেন--আন্ হইতে হাছায় 

ইহাদের সহিত এক আপনে উপবেশন, ইহাদের দান গ্রহণ, পুজা, ! 

পৌরয়োহিতা প্রড়তি করিবে, ভাঙ্ারাও পাত হইবে । এই আদেশ 

অবিলঙ্বে সপক্র প্রচারিত তটল। গনস্তগ ঘোগীর। রাজা কর্তৃক দিত 

ভইফ] আঅংনকেই ঠাককার রাজ জইতে পলায়ন করিল। ফেছু ফ্হে খা 

গুপ্রভাবে অতিকাষ্ট তখায় বাস করিতে লাগিল। গার কতকগুলি 

ফোগা যোগপট গুড গান্িতিত পরিত্যাগ করিয়! জাতীয় বাধসা 
পরিষার পর্ধক নানাবিধ জীবিকার উপায় অবপন্থন করিল। এখং বন্া- 

ভাবে ছিয় ভি হউয়| নীচ জাতির মত হইর। গেল। | 

(খ) বাঙ্গালা দেশে তৎকালে যোগী ভি আর নিষ্ঠাধান্ রান্বণ ছিল 
না বলির বাগুকুক হইতে ্রাঙ্ণ আলাইয়া, বৃদ্ধাবস্বা বজাল লেন 

একটী হজ করিরাছিলেন। সংপাত্রে দান করিলে অনন্ত কল ছয়? রহ 

হেতু বোগীঙিগকে উদ্ধার হান গ্রহণ করিতে অবোধ কর়েন। যোগী 
সে ছানও গ্রহণ করেন নাই। পূর্বে পিতৃত্রান্জের ধান গ্রহণ না'বরার 

রাজা যোগ্গীদিগের উপর কু ছিলেন, এক্ণে হজের জান গ্রহণ ফি 
তেও অস্বীকার করার আরও কুদ্ধ হইয়া! উঠিগন। তরুপররি জাগা 



শশভ 

প্রতি ঈর্ধযা্িত ছিলেন। এক্ষণে স্থুযোগ বুঝিয়! রাজার প্রিয়পান্ধ 
হইবার জন্ত তাহাকে উত্তেঞ্সিত করায়, রাজ! যোগীদিগের যাবতীয় বৃত্তি 
কাড়িয়া লইলেন এবং ষোগীদিগের উপর ব্রাহ্ধণদের আধিপত্য স্থাপন 
কগিতে আজ্ঞা! দিলেন। তখন যোগার ক্রোধভরে স্বস্ব যক্জহথত্র ছিন্ন 
করিয়! রাঙ্জাকে এই অভিশাপ দিলেন যে, যত দিন তোমার বংশ নির্বাংশ 
ন! হয়, তাবৎ কাল আমরা এবং আমাদের বংশীয়েরা কেহই যজনুঞ্ত 
ধারণ করিবে ন1। 

শ্বজ্তন্ষ্ন/-_ইহাই হইল তাহ।দের এতকাল পইত! না থাকার ইত্তি- 
হাস। উ'ল্লখত উক্তি বার! ব্যক্ত হইতেছে, যোগী ও ব্রাহ্গণ পৃথক 
জাতি। তবে যোগীরা ব্রাক্ষণবর্ণের অন্তর্গত কিরূপে হইল? 

বল্লাল ইতঃপূর্বেষ পিতৃশ্রান্ধ উপলক্ষে যোগীদিগকে সমাজচাত 
করিয়াছিলেন, সংপাত্রে দান করিয়। অনন্ত ফল লাভের কামনায় আবার 
সেই ষোগীদগকেই যজ্ঞের দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, 
হহা বড় বিচি কথা! 

রাজার পিতৃশ্রাঙ্জের পরেই ত ষোগীর৷ তাহার রাজ্য ছাড়িয়! 
পলাইমাছিল (ছুই পাচ জন যাহার! ছিল তাহারা ত গুপ্তভাবে অর্থাৎ ছস্স- 
€বশে ছিল এবং অতনকে নীচ জাতির মত অর্থাৎ যুগী হইয়া বাস করিতে 

ছিন), তবে রাজা বের দান |দবার জন্ত তাহাদিগকে কোথ। হইতে 

পাঞ্ড়াইলেন ? 

রাজার উপর রাগ করিয়া নিজেদের পইতা ছে'ড়াট। “চোরের উপর 
আগ ক'রে ভূয়ে ভাত খাওয়।”র মত হইয়াছে। 

কালা গ্রফুত্্র বংশসন্ভ,ত যোগী মহোদ্য়পণ বল্লালফে নির্ববংশ হইবার 
অভিশাপ দিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়্াছিলেন, তাহান্ের অবঙাননাত 

শিষিত্ত-কারণ জানিয়া বছের ত্রাদ্ণগণকেও যে নির্বংশ কয়েন নাই» 
ইহাই বান্মণগণের পরম সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে । 
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যোনী বাযুগী। ধক 

বলাল ত প্রা স্কন্র বংলয় নির্বংশ হইজাছেন।এতাবং কালের মে 

ঘোরীনিগের কেহই 'ত উপবীত ধারণ করেন নাই) এখনই হা ধার . 
জন্ত এত হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে কেন? 

শান্তে উপবীত্ত ডেদনের প্রাশ্িত্ত বিভিত কইয়াছে। তাহারা 

সীতা ভগবছুক *শক্লোভীঠৈহ যঃ সাঢ়ং প্রাক শরীয়বিমোক্ষণাৎ ২. 

কামক্রোধোতিৰং বেখং স শুক; সম্থপী নর" উত্যাদি লক্ষণসক্ষি.: 
"যোরী” হইয়া কফোধের বশে কিক্পে এক্প প্রারশ্চিতাহ গঠিত কাথা 

করিলেন? | 

যে বঙ্গীয় ক্তরাঙ্ষণনদিগকে ভাতার নিজেদের অপেক্ষা দিকেই 

বলিয়াছেন, তাহাদের মধো কের বদাপি কোপনশে পইড়া ছিড়িলে, 

খবা জীর্ণ পটতাঁ কলাপি ক্মাপনা হইছে ভিডিয়া গেলে, ধতক্ষণ.. 

ভাত হথাবাধ পুপস্ভারণ না করেন, হমক্ষণ আলগ্রুহণ করবেন না ॥. 

যেছেত শান্ে যজোপবী রহিত চচোজনের প্রাঘশ্চিত হিছিত আছে।, 

ধোযীর! বিস্তপে উপবাীচবত্ছজিত হইয়া অগজল গতণ করিতেন? 

ধাছার) অধুনা ব্রাক্ষণ,কষলিয ক; বৈশ্য হয়া উপবীত খারণের প্রয়াসীত 
তাঙ্কারাত দেশিকেছি বাত দোষ বাণদিগের 9 কল্পাললেনের স্বন্ধে 

চাপাইয। খাকেন। ৃ 

১০1 বর্তমানে ফোগিজগের অধো লাখ। রেবনাখ, অধিকারী, 
বিশ্বাস, ধালাল, গোস্বামী, বাচনদার, হস, মজুমগার, নাখজী, পণিত।, 

রা, সরকার, চৌধুরী, ভোমিক, শর্মা? জেবশন্্া। ভষ্টাচাধা, মহাত্মা 

ওল, মন্সিক, বক্সি, চক্রবন্তী, স্থানপতি প্রতি উপাধি গুচলিত, দেখা 

ষাক়। 

স্বম্তক্আা--প্ৰর্তমানে” বুথিগের এ সকল উপাধি প্র বত 

হইয়াছে হষযং ভীত ছিদ না আশ! করি, জবিতে বো 



পাধ্যায়, মুখেপাধ্যার, চট্রে।পাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোঁধাল, সান্তাল, 

 আ্রচ্ছধি, মহর্ষি ইত্যাদিও গুচলিত হইবে। | 

( অতঃপর পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার ভ্রষ্টবা )। 

ইডি জাতিতত্বে যোগিঞ্জাতিতত্বনির্ণ্র নামে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 

পিস ডিসে 

তুতীন্ম পল্লিচ্ছেছ £ 

মাহিষ্য ( কৈবর্ত) 

ধা্কাদের পূর্ববপৃরুষের। চিরকাল টকবর্ত বলয়! পরিচিত এবং শৃত্্- 

ধর্াস্থলারে মাসাশৌচ পালন প্রভৃতি সমস্ত কার্ধ করিয়া আসিয়াছেন, 

তাহারাই এখন কোনও কোনও স্যানে মাহিষা হইয়। বৈশ্তধন্মাছসারে 

উপবীত ধারণ, ১৫ দিন অশৌচ পালন প্রভৃতি কার্ধ্য করিতে আর 

করিয়াছেন। এসম্বন্ধে তাহার! বেদাদি বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া! 

বহু প্রমাণ সংগ্রহপূর্বক যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তন্সধ্] 

শ্রদাশুতোষ জানা-প্রণীত বন্ধগবেষণাপূর্ণ “মাতিষ্য তত্ববারিধি” পুস্তকেরই 

সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তিনি লিখিয়াছেন-- 

১। (ক) প্রত্যেক হিন্দুরই ধারণ। আছে যে, স্গ্রিকর্তী। ভ্রদ্ধার 

মুখ, বাছু, উরু ও পদদ্ধয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্ধণ, ক্ষত্রিয় টৈশ্ট ও শৃত্ 

এই চারি জাতির উৎপতি,হইয়াছে। কিন্তু ইহার একটি বর্ণও সত্য 

ন$ে। নিরাকার পরমেশ্বর অথব। কলিত নিরাকার বক্ধার কোন অঙ্গ 

গুত্যন্ষ নাই ও ছিল না. তাহা হইতে কাহারও উৎপত্তি হর নাই) 

বর্ণচতুষ্ট় যে পুকষ বা ব্রদ্থার অঙ্গ গ্রতা্গ, ইহা! কাল্পনিক ভিন্ন কোন 

কারণে প্রকৃত বলি মুনে' করিবার হৈতু নাই। বর্ণ বা জাতিবন্ধন 

যে যন্যাসতির সঙ্গে সঙ্গে হয় নাই; পরস্ধ বহু পরেই হইয়াছে, তাহা 



ইচ্দুকে অবস্তই মানিতে হইবে। ঈশ্বর নিয়াকার জ্ঞানহরস্তাহায় 

[খ নাসিকাদি কিছুই নাই, খাকিতেও পায়ে ন। তাহা হইতে সাক্ষাৎ, 

স্বদ্ধে কাহারও জন্মোন্তবাদি ঘটে নাই । (খ) মহাক্ষারতে শাস্তিপর্ষের 

১৮৮ আধারে স্পষ্টই লিখিত আছে যে,পূর্যে কোন জাতি ছিল না, 

সকলেই স্াঙ্ধণ ছিলেন। 

ল্রতুশ্র্য-(হ) বিভালাগর মহাশয়ের "যোধোহয”' পড়ি! হদিও 

জানা মহাশক্ের জানা! আছে *ঈশ্ব। নিয়াকার চৈতভন্বপ।* কিন্ত 

শানে ঈশ্বংফে নিরাকার ও সাকার খিবিধ্ট ফল! হইয়াছে। তাহায় 

সাকারত্ব স্বীকার না করিলে উপাসনা অসস্ভব হর । জান! মহাশয় 

উইল্সন সাফেবের ভিকৃশনাধি এ বৈফব গ্রন্থ হটতে বৈবর্তদিগকে 

'অঞ্ধাৎ আপনাদিগকে যে টৈফব বলিল সপ্রমাণ করিয়াছেন, লে দৈফহস্ব 

কিলে 1_ ব্রাহ্মুদিগের স্যার নিরাকার বিজুর উপাসনার, ন| বিুনাষক 

কোনও মন্তযোর উপাসনা? বৈহ্ঠের বিষ্ুকে ও শানে বিশেষতঃ 

ইহার গ্রন্থে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলা হটদ্াছে এবং ভাঙার চকু, 

পুপ্তরীকাক্ষ, পীতান্বর, মকরকুগ্ুলবান্ উত্যাদিকপ রূপের বণনাও আছে। 

যষ্ঠিষান অন্বৈতবাদ ভগবান শঙ্কবাচাধ্যও দীতাভাষে;র উপ- 

ক্রমপণকায় সাকার জরকফকেউ পয়জন্ধ বলিযাডেন /'বখা-- 

*স 5 ভগবান জঞানৈশ্বধাশক্তিবলবীর্যতেজোতিত সব! সম্প্জঃ 

জিপাক্মিকাং টবজবীৎ হাধাং মূলপ্রকতিৎ বশীকতা আজাহবায়ে। 

ভূতানামীশ্বরো নিত্যত্ববদ্ধমূকুস্বভাবোজপি সনম শ্বযাররা ধেহযানিং 

আড় ইউব লোকাগ্রগ্রহং কুর্মঘন লক্ষান্ডে। ্বগ্য়োজলাতাবেহপি, 

ভূতাভুতিত্বক্ষা বৈদিকং কি বন্ধঘ-হঞুলায় শোকযোহমহোদধে নিষা 

উপদিদ্েশ |” অপিচ- 

“সত্ব রজস্তম ইতি প্রত রাশ” 
যু: পরঃ পুরুঘ এক ইহান্ খে । 
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৮৬ ভাতিতত্। 

স্থ্ট্যাদয়ে হরিবিরিঞিভরেতি সংজ্ঞাঃ, 

শ্রেয়াংলি ত্র খলু সত্বতনোনৃপাং স্থ্যঃ ॥” 
(ভাগবত ১২২৩) 

"তব স্ত্রী বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী । 
ত্বং জীর্ণে। দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাভে। ভবলি বিশ্বতোমুখঃ ॥” 

(শ্বেতাশ্ব, ৪ অঃ) 

"অজোহপি সন্ব্যয়াত্ম! ভৃতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামণিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়! ॥ 

গ্যদ। যদ। হি ধন্মশ্ত প্লানির্ভবতি ভারত। 

অভ্যত্খানমধন্দস্ত তদাত্বানং স্জামাহম্॥* (গীত ৪ ৭--৮) 

উক্ত বচনগুলির ফলিতার্--পরমেশ্বর নিগুণ থাকিয়া নিরাকার, 

এবং সগুণ হইয়া সাকার। হিন্দুমাত্রেই ইহা! জানেন বালয। উহাদের 

অনুবাদ দিলাম না। 

বদ্ধ! নিরাকার নহেন। ক্রদ্ধ। যে সাকার, তাহা নিরক্ষর'াবাল- 

বুদ্ধবনিতারাও চিত্র ও প্রতিম! দেখিয়! জানে শাম্তত্তদগের ত কথাই 

নাই। 

পরমেশ্বর হইতে লাক্ষ/ৎসম্বদ্ধেহ যে জগতের জনাদি হইয়। থাকে, 

চাতুর্বরণয যে ঈশ্বরের অঙজপ্রতাজরূপে “কল্িত" নহে-বস্কতঃই তাহার 
তত্বৎ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, এবং হ্তির প্রারস্তেই যে বর্ণ5তুষ্টয়.ও তাহাদের 

শুণুকশ্বিভাগ হইক্কাছে, তহিযয়ে কতিপরু শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিষ্কে প্রদর্শিত 

হইডেছে-_ রি 

“যতো! ব। ইয়ান ভূহানে জায়স্তে, যেন জাহানি জীবন্তি, বং 

প্রনস্ত/তিসংবিশত্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসম্ব। তদ্ জন্ষেতি । রর 
(৩ উপনিষদ ৩১) | 

“অথাতে। অজানা ॥ জঙ্বাসন্ড বতঃ $* (দ্বস্থজ ১১1১-২) 



“যোংসাবতান্রিয়গ্রাছ: সত্যোইবাজঃ সনাতন । 
সর্কাডৃতমন্বোইচিন্ত; স এব স্বযমুদ্ধতো ॥ 
লোকানাস্ধ (ববৃদ্ধাখং মুখবায়কপাদত:। | 

আঙ্ছণং কষমিযং বৈস্তংশৃর্রক নিরবন্তীয়ং ৪ ( যঙ্ু ১৭--৩১) 
“চাতুর্ববণ।' ময়] ৮8: গুণকর্্াবিভাগশ:। ( গাঁতা ৪1১৩) 

শাঙ্কবতাধয--*5স্বার এব বণাঃ চাতু পা ময় ঈশ্বরেশ হৃষ্টম্ উৎ- 

পানিতম্ 'বক্ছপোস্ত মুখমাসাযদিতাদিহ্রতে: | গুণকর্থবিতাগশঃ 
সুখবর ভাগশঃ কশ্মবি 2গশশ্চ 1? 

যাছেল। বন্ধর্কেদ ও এপর্বরবেদের পুকহকে যে ঈশ্বরের মুখাদি হইতে 

স্বাক্ধণাদি ১তুর্কাণের উতপ্ বর্ণিত আছে, তাহা কজনা নহে) উহা 

ভপক্রমে এ উপসংহার গজিবে উতাাদি জন ধাতুর প্রয়োগ খাকান 

বাস্তব উৎছ খুবাই তত যথা হজ কীদ-_ 

স্যার দা স্বস্তি খচং সামাল আজবে 

ছন্দাংস জজিয়ে চশ্যাদ হ্ুপুশ্মাজজায়ত ॥ 

ব্রাঙ্ষণো ত্র হুখঘাসীছ বা? বাজ: 2৮: 

উদ্ত রশ হদ বৈশ্ু: পন্ধ্যাং শুতে অজ" 

ভাষা গন্ক প্ুজ্াপতে, আান্দণ: হাস্মণতজাতিবিশিষ্টঃ পুর, 
মুগমাপীৎ মুপাং তপন ভঙ্গি দের রাহত: ফতিদ্বেজাতিান্। 
পুরুষ, স বাহ কত: বাতেন শিষ্পাদি রঃ বাছত্যামুৎপাদিত ইত্তার্থঃ। 
তৎ তঙানীষ্ আন্ত প্রজাপতে: বং উদ, তক্ষপো বৈশ্য; সম্পরঃ উ্ভা-. 

হুংপর ইত: । তথা অস্ত পর্যাং পাাভ্যাং শ্জজঃ শৃরত্বনাতিধান্, 

পুরুষ: জঙ্গায়ত ।” / রঃ 

(খ) মহাভারতে উক হইয়াছে “হছেছাত্তি ন কুজচ়িৎ' (1 নাই 
বি 

রা 

রি 
ঞ্্ 
্ 4 



ভারতে, তা নাই ভারতে )) এইঅন্ত সকলেই তাহাতে মনের হছ 
বচন পাইয়। থাকেন ! শাস্তিপর্ধের ১৮৮ অধ্যায়ে ভূগুর উক্তিতে আছে 
ৰটে--. 

“ন বিশেযোহস্তি বর্ণানাং সব্ধং ব্রাহ্মমিদং জগৎ । 

্রক্ষণ। পূর্বস্থষ্ং হি কম্দ্রভির্বর্ণতাং গতম্ ৪ 

বণসমূহের কোনও বিশেষ নাই। ব্রহ্গা কর্তৃক স্থষ্ট বলিঘ্। সম 

জগং একমাত্র ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টই ছিল, পরে কন্ম ত্বার ক্ষত্রিয়াদিভা: 

প্রা হইয়াছে। 

কিন্তু উপক্রম ও উপসংহার দোয়া শাস্ত্রের ভাৎ্পধ্য নিয় করিতে 

হয়। উহার উপক্রমে আছে__ 

প্প্রজাবিসর্গং বিবিধং মানসে মনসাস্জৎ। 

সংরক্ষণাথং ভূতানাং হষ্টং প্রথমতো। জলম্ 8৮ (১৮৩1২) 

এবং উপসংহারে আছে-- 

“আদিদেবসমুড়ূতা বরহ্মমূলাক্ষরাবায়া। 

স|স্যিমানসী নাম ধশ্্তত্্পরাযণ| ॥* (১৮৮১৯) 

অর্থাৎ সৃ্টির প্রাক্কালে কারণাবস্থায় পরক্রক্ষের মন হইতে উৎপ' 

মানস ব্রহ্মার মানপী স্ষ্ির বিষয় উক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ; কাধ্যাবস্থা: 

কথ! নহে। তাহা হইলে এ শান্তিপর্কেই ২৯৬ অধ্যায়ে যে আছে-- 

“বক্তদৃতুজাভ্যাসৃরুভ্যাং পত্তযাঞেবাথ জজিরে। 
হাজত: প্রজাপতের্লোকানিতি ধশ্মবিদে। বিঃ ৪” 

“কজতঃ” অর্থাৎ আন্ধা বখন নতি করিতে প্রবৃতত হইলেন, তখন 
তাছার মুখ, বান্ধব, উদ ও পদ হইতে বধাক্রমে ব্রাহ্মপাদি চতুর্র্ণ উৎপ 
হইয়াছিল। | 



স্ইছার সহিত সানক্শ্ত খাকে না; এহং পুর্বোক শাজবচন” 

সমুহের সভিতও সামন্ত রক্ষিত হয ন|। 

২। মাহিযা ক্ষত্রির হই বৈদ্টার্তঙজাত। মাহিহ্য বরসন্ধর। নছে। 

যেহেত মচ বলিয়াছেন ব)ঢারেশ বর্ণানামবে্ঠাবেদণেন চ। স্বর্ণ 

' পাঞ্চ ভযাগেন জার বণপন্করাঃ 8" অথাৎ বাচিচার, আবেজ্ঞাখেগন 

€ অবিবান্তাবিবাহ ) ৭ স্বকপ্মত্যাগ এই তিনটি কারণে বর্ণসপ্তর ঘটিগ্া 

থাকে | বৈশ্বকন্তা ক্ষজিয়ের হখন বিবাহ, ৬ধল তদ্গর্ডজাত মাহি 

বণসন্কর তইতে পারেনা। 

লক্ঞব্ক্রা-_জান। নহাশছ প্রথমে লপ্রষাণ করিয়াছেন, বর্ণ হা 

জা তনন্ধন মতষ/স্ইর সঙ্গে পংঙজগ তয় নাত, বন্ধ পরেই তইয়াডে। এখন 

সপ্রযাপ করিতেছেন মাহষা ক্ষালু তে তৈঙ্কাগতজাত | হতবাং 

সির প্রারন্তে ৪ ঈশ্বরের অহপত্াঙ্গ হইতে টাড়রাপোর হুট অস্বীকার 

কারলেন চাতুবর্ণা যে আছে, চাতৃলপ্যহ যে অগা জাতির 

উৎ্পালক এ সর্বজাতি আপক্ষা প্রাচংনতম। হত শকলকেউ স্বীকার 

করিতে হতে, এবং ভাঙকের ও স্বীকার করিছে হটযাডে। তবে 

ইকপ (সাস্থ্য গ্রকাশিত ) লেপায় £ষ্োপপতন্তি কি? 

কদ্ধব শষের অথ বিিল্পভাতীয় বঙ্ষর মিশ্রণ উত্া বিশেষাপদ, 

উদ হতে বিশেষণপদ হইয়াছে লঙ্কীণ'। অতএব ক্ষজির ও ১ শ্যবর্ণের 

মিশ্রদে উৎপর “্হাতিহা” শিশ্চিত্ট বর্ণলগ্তর । জগবান্ মনু টি... 

শলস্কীনযোনগে। হেড প্রতিলোধান্থলোমজাঃ | 

আন্যোক্টব্যতিযক্কান্চ তান্ প্রবক্ষাম্যশেষত: ৪ ( ১৪88). 

ূ “ল্তরে জাতয়খে তা: পিভৃমাত প্রধর্শিতাঃ ॥ (১০৪, ). 

বলি ( মঙ্জাতিজ ভির়) জনন্তরজ। একান্রজ, দ্যন্তরজ, লোম ও ঙ 

প্রতিলোমর সকলকেই যণসন্কর বলিয়াছেন । “'ব্যতিচারেণ বরদানীমূ, 



৮৪  জাতিতন্ব। 

উহ্ার অর্থ-্সবর্ণদিগের মধ্যেও পরম্পর-স্্রীগমনে, অবিবাহাবিবাছে 

এবং উপনয়নাদি সংস্কারকর্থের পরিত্যাগে বর্ণসঙ্কর উতৎপর় হয়। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্জ ভিন্ন মূর্ধাভিযিজ্ত, অস্ষ্ঠ, মাহিষ্য প্রভৃতি 
সকলেই যে লঙ্করবর্ণ, তাহা মহাভারতে স্পষ্টর্ূপেই উক্ত হইয়াছে 
যখা-_ 

"মুখজ| বান্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিদ্বাঃ স্বৃতাঃ । 

উক্চজা ধনিনে! রাজন পাদজা: পরিচারকাঃ ॥ 

চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভ | 

অতোইন্টে ত্বতিরিকা যেতে টব সঙ্করজাঃ স্বৃতাঃ ৪” 

( শাস্তি, ২৯৬1৬--৭ ) 

পরছেশ্বরের মুখজাত ব্রাঙ্গণ, বাহজাত ক্ষত্রিয়, উরুজাত টস ও পদ. 

জাত শৃ্র । সাক্ষাৎ ব্রহ্মা হইতে এই চতুর্বর্পণেরই উৎপত্তি হইয়াছে | 

এতদতিরিক্ষ সমস্ত জাতিই সঙ্করজাত। 

গরুড়পুরাপে 5 উক্ত হইয়াছে-- 

“বক্ষ সন্ধরজাত্যাদি গৃহস্থাদিবিধিং পরম । 

'বপ্রান্ম,দ্ধাভিবিকে। হি ক্ষতিষায়াং বিশঃ জ্রিমাম। 

জাতোহম্ব্টন্য শৃদ্জায়াং নিষাদং পার্শবোইপি বা। 
মাহয্যোগ্রৌ প্রজাযেতে বিটূশুজ্ঞাজনয়োনু পাৎ ৪” (৯৬ অং. 

তংপর সন্করজাতির কথা বলিব। ভ্রান্ষণ হইতে ক্ষভ্রিচাগতজাত 

মর্ধাভিবিস্ত ও বৈশ্তাগর্ভঙ্গাত অন্থঠ, শৃক্রাগর্জাত নিষা্ ব1 পার্শব 
(পারশব); এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্াগর্তছাত মাহিধা ও শুস্জাগর্তজাত 
উগ্ত।-ইত্যাদি। 



অমরও বলিম্বাছেন-- 

“আ চণ্ডালাত, সন্তীর্ঘ৷ অস্বঠক রখাদযঃ। 

শৃত্রাবিশোস্থ করণোহন্বষ্ঠে। বৈশ্যাছি জন্মানো: ॥ 

মাহিয্যোহ্ধ্যাঞ্ত্রয়ো:শ 

( এতদ্যর্গোক ) অহষ্ঠ ও করণ হইতে চণ্ডাল পধ্যন্ত সকলেই সঙ্ীর্ণ 
( সঙ্করন্ধাত )। শূদ্রা ও বৈশ্ত হইতে করণ, বৈশ্য! ও শ্রাঙ্ষণ হইতে 

অন্থঠ। বৈশ্য! ও ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষা ( উৎ্পন্ 6ইযাছে)1। ০ 

জান। মহাশয় লিজেই মাহিহায সঙজ্জে শদশাস্্রের যে সকল প্রমাণ 

তুঃলফাডেন। ওমধ্যে শদক্তোনমহাপি(ধতে আছেন 

*মাতিযাং--কন্্রেণ বৈশ্বামামুংপঞ্জে স্গরজা(তিতেদে । 

সছুক্কত সংস্কত-ই:2াতী অভিযান লিতেএ আছে ০ 

শ্মাহিষা 8 170917011111001] 01598, 

৩। হিজাতি হইতে উতপগ্জ অনস্তরজ জতিকে মু বিজধশ্বী” 
বলমুতেন। তা শঙেল নাই; এ ভিজাভিদিগেরত শ্রাতাহছোহ 

ধরিষাচেন, ছিজধশ্বীদিপের ধরেন নাই । আতএব ক্ষভ্রিঘ হহতে বৈশা- 

গা স্াতরাং ছিজ্পন্মী মাযহসোর হাজান্থঘোর টিতে পারেন! 

(অর্থাৎ বহপুক্ষষ যাবৎ উপনহনদ্স্কারবর্দিত হইলেএ মাহিযাপল্কান 

ক্রাতাপ্রাকশ্চিন্ত না করিয়াই উপবাত গ্রতণ করিতে পারে )। 

স্বন্জ্া-সাঙ্গাৎ ভিজ না হম) দিজধশ্ী হগচার মাহিষ) হি 

পিতুসাবিভ্বীকন্ধ ডেকু ব্রাত্য না হয়? তাহ। জইলে উপনয়নাদি কাধে 
হাহিষ্কের অধিকারই জক্পেনা। যেহেতু এ লকল কা€াবিধাহক বচনে 

১শান্্কারের! “দ্বিজ' বা 'দ্িজাতি' শঙ্ে রই প্রয়োগ করিয়াছেন, “দিত 
শখের প্রয়োগ করেন নাই । বখা-. 



”্এষ প্রোকে। ধিজাভীনামৌপনার়নিকো বিধিঃ |” (মন্ত ২৮৮, 

“অসপিও চ যা মাতুরসগোক্রা চ যা! পিতুঃ। 

স। প্রশস্ত! ছ্বিজাতীনাং দারকম্মরপি মৈথুনে ৪” (মন ৩৫) 

"অধীয়ীরংস্্রয়ে। বর্ণাঃ স্ব কন্মস্থ! দ্বিজাতয়ঃ1” (মনু ১০1৬) 

অতএব দ্বিপরধন্মী মাহিষোর দ্বিঙ্জাতিবিহিত উপনয়নে ও বেদ, 

[নে অধিকার না থাকায় এবং সগোন্র/-বিবাহ ৪ বিহিত হওয়া 

দ্রত্বই সিদ্ধ হইতেছে । 

পরস্ধ ছিজধশ্ররা যদি দ্বিজাতিবিতিত বিধিনিষেধের বহিভূতিই 

চয়$ তবে তাহাদিগকে দ্বিজধন্মী বলিবার তাংপূর্ধ্যকি? উক্ত কারণে 

বাহিষ্টদিগের ত উপনয়ন-সংস্কার হইতেই পারে না; তথাপি ভীঙ্ার। 
টপবীত গ্রহণ করেন কোন্ প্রমাণে এবং কি জন্ত? পশ্চিমাঞ্চলে 5 

উড়িযা! প্রদেশে এক প্রকার শূদ্র আছে, তাহারা বিবাহকালে বিনা মঙে 

গলায় পইত1 পরিয় থাকে ; অথ কাভার চাষ করে, মোট বছে ও গরুর 

গাড়ী হাঞ্চার়। মাহিয্কেব] কি কেবল চাষ করিবার জ্বন্তই পইতা লইয়! 

ধাকেন? 

মন্ত “নজাতিজ্ঞানস্তরজা: বট স্তা দ্বিজধশ্মিণ;” (১১1৪১) 

দ্বিজ|তিদিগের সজাতিজ তিন ও অনন্তরজাতিজ তিন,এই ষড়।বিধ পুত্রকেই 

দ্বিধা বলিয়াছেন। তাছা হইপে ত ্বি্জদিগের সবর্ণপত্বীগর্ভজা 

পুত্রও দ্বিজ হইতে পারে না, তাহাদিগের উপনয়ুনাপি লংস্কারেও অধিকার 

জন্মে না এবং তাহাথের ব্রাতাত্বও ঘটে না। 

৪। মাহিষ্য ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ]1 গর্ভজাত বলিয়া, বৈশাধস্থা।£ 

ন্বক্ভদ্ন্ব্/--এ কথার কোনও প্রতিবাদ নাই; যেহেতু ইহা শান; 
সম্মত । বৈশ্যধর্থা বলিয়া ষাকিব্যের উপনঘন সংস্কারে, সতরাং বেদাধা- 

নেও অধিকার আছে। পরদ্ক কৈবর্তের] ধে মাহিস্ব, তাহার প্রদাণ কি? 



তাহার হি মাহিত্তই হন, তাঁহাদের “কৈবর্ত* এট পৃথক্ সংজ্ঞা! ফেল? 
এবং পুরুযানূক্রমে স্ব: পরত: কের্বল কৈবর্ত জখ্যাতেই অভিহিত 
হইতেছেন কেন 1--এভ কাল ত তাহারা নিজে ও অন্তে ফেহই 

তাহাদিগকে মাহিন্ত বলির জানত ন!। তাহাগের পূর্ধপুক্রষের! মাসা 

শৌচ গ্রহণ করিছেন কেন? তাহাদের উপবাতই বা ছিপ ন!কফেন?, 

বৈষ্ক ও যুগীরা তাহাদের পূর্বপুক্ষগণের উপবীছ ভাগের কারণ দেখাই, 

্থাছেন_ত্রাঙ্গপদিগের ঈর্ঘা ও হারান বলালসেনের কোধ। ইহা 

ত সেকপ কোনও কারণ দেখাইতে পারেন নাই, ভবে উহারাপিইতা। 

ফেলিয়াছিলেন কেন? 

0 কোনও জাতিএ সঙ্বন্ধে জনিত হইলে ধুতি ছার জাতি নিরব 

করিবে অর্থাৎ সে জাতি কিকি কার ছানা জীবিত] শির্ছা করছে 

তথ্প্ররতি লক্ষা করিবে । যেভেত মন বসতাছেন *গ্িচ্ছা বা তকাশা বা 

বেঙ্গিতব্যাঃ স্বকশ্মণ৬: (১৯ ৪*)। মাংহধা জাতি কেবলমান্ বৈশাবৃদ্ধি 

(কুবি)ছারা জীবক। পাঠ কারয়া আলতেছে। 

নবম ল1--মাতিষাজাতি কেরলমাহ কহ দ্বারা জীবিক। শির্বাছ 

করিয্বা আ'সংতিষ্থে বলিয়া কৈব৭ বে মািদা ও৪বে, এমন কোনও শিল্প 

নাই । ভার বধখে য্ধ কুষিভীবা আছে, সকলেই কি দাঠিষ। ও কৈবর্। 

এবং সকল টবর্তউ কি কৃদিত্রীবী 7 লঙেগাপ বাড়তি অঙ্াঞ্ত আনেক 

স্াভিও ত পুরুষানুকদে রুষকণ্া করিয়। দ্দালিতেছে। এবং অনেক 

ইকবর্তও ত পুরুষানুরুষে গুটিপোকার কারবার, জমিদারী প্রদ্ঠৃতি 

করিতেক্ে | স্গগাপেরাই চাষ! বপিয। প্রপিদ্ধ--শন চ1ষ। লঙ্জ শারতে?” 

বজিতে লদেগাপকে্ বুঝায়, ৈবর্তকে বুঝায় ন। | 

যন্থ থে প্যেধিতব্যাঃ স্বস্তি" বলিয়া্েন, তাহার অর্থ -স্তক্যা- 

ক্ক্যুদিতকণ্থানঠানেন” (টীক) অর্থাৎ শানে তওজ্জাতির থে থে কা. 
উদ্চ হইয়াছে, ভতৎবণ্থারুসারে জাতিনিরপ করিতে হয়। এই বলির 



তিনি পরবর্তী বচনসমূহে "ুতানামস্বস। রখ্যষঘষ্ঠানাৎ চিকিৎলিতম* 

ইত্যাদি জাতিবিশেষের কর্্বিশেষ উদ্লেধ করিয়াছেন । মাহা ও 
€কবর্তদিগের যে কৃষিবৃত্তি, তাহা কোনও শান্ত্রেই উক্ হয় নাই; তজ্জর 

জান! মহাশয় তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছুই না নেখাইয়া, দেধাইয়াছেন 

গগাধরভটের কুলন্দী প্রভৃতি কতিপর অর্কাচীন গ্রন্থের বচন। 

৬। মাহিযা অস্তাজ নতে। অনেকে বাসসংহিতার নিমলিখিত 

ক্সোকটী উদ্ধত করিণা কৈবর্ত জাতির অন্ত/জত্ব সপ্রমাণ করিয়া থাকেন-__ 

প্রজকশ্চম্্কারশ্চ নটো বরুড় এব চ। 

কৈবর্তমেদতিল্লাশ্চ সপ্রৈতে চাস্তাজাঃ স্বৃতাঃ 1” 

কিন্তু উক্ত প্লোকটি মূল ব্যাসন'হিতায় নাই । কেবল লোক মকলকে 

বঞ্চনা! করিবার জন্য উ্তা প্রচারিত ৭ শ্বকপ্েলকলিত। প্রকৃত গ্লোকটী 

এই. 

“রজকশ্চশ্মকাবশ্চ নটো বড় এব 51 

চগ্ডালমেদভিল্লাশ্চ সপ্রেতে অস্ধ্য লা: স্বতাঃ ॥* 

অভ্র, অজরা, যম, ব্যাস, মনত প্রত সংহিতা এব বেদাদি কোনও 

শান্কেই কৈবর্ধ বা মাহি জা অস্ত বলিয়া! বর্ণিত হয় নাই। 

মাহ্যা 'অস্তাজ--এক্প অভমত কেবল বিকৃতমন্তিষ্ক পাগলের অখব! 

বিবেকহীন নিরক্ষর লোকের মুখেচ শোভ। পায়। 

বেছে, বেছানে, বেদাঙ্গে ও উপন্ষিদে ব্বস্তাজ শঙ্জ বা! অস্ত্যজ জাতির 
. উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় লা। বৈদিক কালে অস্তাঙগ জাতির 

বন্তিদ্বের সস্ভাবন। ছিল ন1। শুরুধু্দান বাজসনেয সংহিতা জিংশ 

মুল ১৬ কে "আবরার কৈবর্তং” থাকায় কৈবর্ত অন্তাজ নছে। | 

ন্নজ্ষ্ন্বা--বাহ্য্িকে কেহই অন্তাজ বলেন নাই? কিন্তু বৈবর্তকে 

সকলেই অন্তাজ বলিহাছেন। “রনকশ্চর্খকারশ্চ", ইত্যাদি যেকটি হৃদি 



ফোনও লংহিতাতেই নাই, ভবে উদ্ধার উক্তবধপ প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ 

কৈবর্থ' স্থলে চগ্ডাল' পাঠ কোথায় পাইলেন? | 

সাক্ষর, বিবেকবান্, প্ররুতমন্তিষ্ক, বেদাদি স্বশাস্জ জান! মধাশত্ব 

অপ্রিৎ অঙজিরা ও যম-লংহিতায় কৈবর্তের অস্ত বর্ণন। নাই বলিঝাছেন। 

তাহাকে আর একবার এ সংহিতা ওলি দেখিতে জন্গুয়োধ করিতেছি। 

অভ্রিসংহিতার ১৯৫, অঙির়ংশাহিতার ১: ৩, এবং যমসংহিতাযর 

৫৪ ক্লোক--অবিকল এ “রওবশ্চশ্মকার্চ* ইত]াছি, এবং সর্ঝাজেই 
"টকবর্তমেদভিষ্লাশ্চ” পাঠ কহিনাছে।  রনুনষান প্রাযশ্চিতততন্বে 

এবং মহাদভোপাধ্যায় শুলপাণি প্রামশ্চিবিবেকে ফিত,। যষবচনং 

বলিব! এ ব5নটিই উদ্ধ॥ করিয়াছেন এবং তাহাতে ঠৈবর্ত পাঠই 

খরিঘাছেন। তাহারা নিরক্ষর, বিবেকহান, বিকৃতমন্তিষ্ষ পাগল ও 

লোকৰঞ্চক ছিলেন কি না, তাহা আনা মতাশযুতঠ ফানেল। 

উকি ব5নে চপ্তালের উল্লেখ ধাকিতেই পাবে লা। ঘেগেতু মন্ধাদির 

অত্ে চণ্তাল মন্ধ্যজ অপেক্ষা অথ) । 7খা-_ 

'ঞ্রাদায়োগবং কতা চাত্ত'লশ্চাথমো নুণামূ। 

বৈশারাজজলিপাহ আরস্ে ব্লক রত 1 দু ১০১২) 

প্র হইতে টৈশ্ার গর্ভে আছোগব, ক্ষালচার গর্ধে ক্ষত্বা। এবং 

বাহ্মনীর গে চণ্ডালের উৎপাত; লেগ চণ্ড!ল নচহাছিগের হধ্োে অধধ। 

ইনার! সকলেই বর্ণসন্কর। 

বেদ সর্বজঞ। বেদে তত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকল বিষয়ই আছে, 

ইঞফাই বেছের বেদ। লুতরাং বেছে? বেদাঙ্জে ও উপনিহদে অন্তাজ ও 

তঙ্গপেক্ষা ও কধষ জাতির উল্লেখ দেখ! বার। যথ। উপমিখদে- 

১) “জ্ছখ য ইহ কপুযচরণা অভ্যাশে। হ বং তে কপুযাং যোলিমাপতেরন্ 

শ্বযোনিং বা দুকরধোনিং ব। চাগালধোনিং ব1।" (ছাদ্যোগ্য ৫1১০।%): 



বেদাঙ্গ ব্যাকরণে ঘথা-- 

"শুদ্রাপামনিরবসিতানাম্॥ (পাণিনি ২1৪১৯) অবহিক্কতানাং 
শৃর্ভাপাং প্রাথৎ | তক্ষায়স্কারমূ। পাত্রাদ্ বহিষ্কতানান্ত--চগালমূ চপাঃ1* | 

সংক্ষিপ্তসারে--“অনিরবসি হশূদ্রঃ॥ যেন তৃক্কে বিনা পাস্তং সংস্কারেৎ 
ন শুধ্যতি, স নিরবপিতশৃদ্রঃ (যে কোনও টতজল পানে ভোজন 

করিলে পুনগঠন ব্যতিরেকে তাহা শুদ্ধ হয় না, তাহাকে নিরবসিত শৃদ্ 

বলে) রঞ্জক-তস্কবায়ম্, ভিল্লপীবরমূ (ইহারা অনিরবপিভ শ্দ্র)। 

নিরবসিতশূদ্রন্ত--চাগাল-হড্ডিপো।* 
যন্ুর্ষেদে “মগ্ুল” নাই; অধার আছে। “অবরাদ্ধ £কবর্ভং 

যাহাতে আছে, তাহা "কৃ" নহে; যন্জুঃ। পানা মহাশয় এ হইটিমান্ 

প্র উদ্ধত ন। করিয়া যদি এ ১৬শ কাগুকাটি সম্পূণ উদ্ধত করতে 

এবং পূর্বাপর কগ্তিকাশুলিও তুলিডেন, তাহ। হইলে সকলকেই জানান 

হইত যে, বেদে বন অন্ত) ও অধম জাতির উল্লেখ আছে এবং এ ১৬শ 

কণ্ডিকাতেই “চৌদ্দ শাকের নধেয এপ পরামাপিকেপর সভায় আগে-পাছে 

আশে-পাশে অস্তাজ ও অধন জাতির মধোই “কৈবর্ত” বিরান করিতেছে! 

জান! মহাশয় অপরকে লোকবঞ্চক বলিরা, এখানে "ম্পূর্ণ কর্ডিকাটি ন' 

তুলিয়! নিজেরই লোকবঞ্চকত্ব প্রকাশ করিছাছেন। কয়েকটি কণ্ডিক' 

নিয়ে উদ্ধত হইল ।-- 

শনৃতাস স্থতং, গীতার শৈলষং” ( ভাষা--শৈলুঘ * নট )। 

শনজীভাঃ পৌকিউ, মৃক্ষীকাভো!। নৈষাদং ( ভাষ্য _ পুরি » পুদ্ধস 

অন্ত্যজ, তষ্পত্য | ৫নযাদ-সনিষাদের অপতা। 

“মেধায় বালংপলুলীং* ( ভাঙা _-বান:-পল্লী - বন প্রক্ষালক অথা 

রক )। 

"সয্জোভ্োো খৈবস্জ-পস্থা বরাভেযা হাশং,বৈশক্কাত্যো বৈদ্বৎ, নভূলা 5): 
শৌফলৎ, পারছ যার্সার-মবারার় ককৈস্বগহ,, তীর্েত্য আম্মং, বিষ- 



মাহিষাটকধর্ত। 

ঘেভ্যো খৈনালগঁ, শ্বনেভাঃ পর্ণকং, গত): কিরাত, সাভতোো। 
জন্ভকং, পর্যাতেডা: কিল্পৃরুষষ্ ৮*--১৯শ কণিকা (তাষা--বর - 
কৈবর্ভাপতা, দাশ. ধাঁবর, বৈচ্ব » নিষাদাপাা, শোন্কল” মংন্ুজীবী, 

মার্ধার»বাধের অপতা, আন্ম » বন্ধনঞা। মৈনাল* জালিকের অপ, 

পর্ণক স্ভিন্স, জনক »হিংসক, কিস্পুচ্ষ -কুংসিত নর) ্ 

প্র্ণায় হিরণাকার'* ( ৬ামা-হিহপাকার শম্বপৃকার)। 

প্বায়বে চাণ্ডালম ৪" ইত্যাদ। 

21 বঙ্গদেশে দ্বিতিধ কৈবতি আছে হাপিক এ জালিক । হালিকেবাই 

সৎ টৈবর্ত ও মাভিধা, এবং জা লকে? অনু 

অশ্ুষ্লায _গজকশ্ন্ম কাহশ্চশ হান গদি ধরা পাঠ যদ 

প্রধর্ককের পুত তয় তাত হইলে জাপিক-টকমর্গ অস্াঙ ₹£ল কোন্ 

প্রাণে? “মহপাবপরীতা যা সা স্বতিতা পশস্াাতে এই সুংস্পতি- 

বচন অনুলারে মনুর বিরান্ধনাদে আগ পাঙ্গেন প্রামাণ্য শ্বীর 5 ৫হীলে পাত। 

না? মনত কবরের একিদহ বি হাতির গেটতপ উৎপাজন বর বলিস - 

ডে ন-.- 

শনিষাদে! হাব শৃতে দাশং নৌকন্ছস্গবিনহ। 

কৈবপ্তমিতি হং প্রাহরাধ।াব$ু বাদল 6৮ (১51৩8) 

( শৃর্বাগর্তে ব্রান্তপোৎপাঞ্গিত ) নিদাদ হইতে ( বৈশ্যাগর্ডে শুজোৎ- 

পাঙ্গিকা আায়োগবীতে ) সার্গর জাহির উৎপন্তি। তাও নামান. 

জাশ ? জীবিক1--নৌ গাবাহল । আরা বর্কবাশীর! গাঙাকে তম বলে। 

আমাদের হলে হয়, পয়াশরসংছিতার সামাজতঃ 

*গোপে। যালী তখা তৈলী তরী যোদক'বারনী। 

ইলাল: কর্শকারস্চ লাপিতো নবশায়কাঃ ৫৮... 
 খাকিলেও, সামাজিক সাধু পুক্ুধগণ আপনাদের কার্য্ের ছবিষাট 



জন্ত যেমন গোপ বলিতে সদেগ।প ( গন্পল! নহে ), তৈলী বলিতে তেলী 

(কলু নহে), এবং তত্বী বলিতে আশ.নাই ও বসাক তাঁতী ( কাপড়- 

ৰোন! তাতী নহে ) করিয়! লইয়াছেন, সেইরূপ বা্দিকে তেতৃলে ও 

মাছধর] এই ছুইভাগে এবং টৈবর্তকে চাষী, তুতে ও জেলে এই তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়া তেঁতুলে বাগ্দিকে ও চাষী কৈবর্তকে সৎ বলিয়াছেন। 

শ্সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ” ( সাধুদ্দিগের প্রবর্তিত নিয়ম 
বেদবং প্রমাণ) এই আদিত্যপুরাণীয় বচন অন্দারে এরূপ জাতি- 

বিভাগও সমাজে গণা হইয়! আসিতেছে 

হালিক কৈবর্তেরা যদি টশ্যবন্ঘবা মাহিষাই হয়, তবে এখনও বছ 

স্কানের কৈবর্তের| শৃত্র হইয়াই রহিয়াছে কেন? ভাহাদের মধো 

সকলেই যে মুর্খ ও দরিদ্র, ভাহাও ত নহে) বিহ্বান্ ধনবান নিষ্টাবান 

এবং মান্যমানও অনেক আছেন-_! চব্বিশপরগণা ) বাওয়ালির 

মণ্ডলের, (কলিকাতা ) জানবাজারের রাণী রাসমণির জাতি ওজামাত 

'গণ প্রভৃতি ত স্থবিখ্যাত । নদীয়।, মুর্শিদাবাদ, পাবন।, বগুড়া, রঙ্গপুর 

প্রভৃতি অঞ্চলেও এখন অনেক টকবর্ত হ্বাকিম, ব্যারিষ্টার, উকী'ল, মাষ্টার 

প্রভৃতি উচ্চপদস্থ হইয়াছেন; কিন্তু তাহারা শদ্রই আছেন, মাহিষ্য 

হইবার চেষ্ট1! করেন না। 
উচ্চচুশ্রণীর ব্রাহ্মণেরাই কায়স্থ, নবশাক, আগুরি, মাহিষা এবং ( পঞ্চ" 

বণিকের মধ্ো হৃবর্ণবণিক্ ভিন্ন) চতুর্ধপিকের পৌরোহিত্য করিয় 
থাকেন; ভাহা-ত ভাহার। স্বশ্রেনীচাত হন নাই। গলা, সোণার বেণে, 
কলু কপালী, পোদ, বাণ্পি, চাপ্তাল প্রভৃতি অসং শুত্রের পৌরোহিত্য* 
উচ্চশ্রেণীর ব্রাক্ষণেরাই করিয়া থাকেন; কিন্ধু তজ্দন্ত তাহারা অগ্রঙানী 

জাদ্ষণের সায় স্বশ্রেনীচ্যুত হইয়া “বর্ণের ব্রাক্মণ*্বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 
কিন্তু উকবর্তের পুয়োহিত ন্বতঙ্ধ ; তাহারা “ব্যাসোক্ ব্রাহ্মণ” বলিয়া 

পরিচিত । কোনও কোনও স্থানে বরং কৈবর্তের জল ব্রান্ধণেরাও ব্যব 



ঘার করেন বিন্তু “টকবর্তের ব্রণের" অন্জল অংম শৃত্রেরাও কু্াপি 
গ্রহণ করে না। এক্ষণে ঘে সফল বৈবর্ত যাহিহ্য হইফাছেল, গাছ. 

ঠা্ছান্ধের এ পুরোহিতঙ্িগকে “'গৌড়াদা বৈছিক শেশীর স্বাক্ষণ” করিয়। 

তুলিয়াছেন ; অথচ ঠাহাদিগের জাতিকুটুক্ষগণ- ধাছার। শুত্র-বৈবর্থের 

পৌরোফিঙা করিতেছেন তাহারা--সেই *ব্যালোক আঙ্গণ” হলিয়াই 

আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। 

আমরা বিশ্বন্থশ্বতে অবগত হইহাছি, মোদিনীপুঃ অঞ্চলে বু উচ্চ 

শ্রেনীর স্তান্ধণ মার্হিাঁতূত টৈবর্থদিগের বাটীতে তাতাদের পুয়োহত- 

চুণের সাইজ একনোগে ফতিজন্খ ও একপডক্তিতে চোগন করিয়া 

থাকেন এবং জ্জনেক রাক্ষণ পশুতও তাঙাছের দান গ্রহণ করেন। শাহে 

আঠতে-_ম্যাজা-বাজজন 9 আলৎ-প্রতিগঘ্রভের প্রামশ্টিভ চাশ্াচণ। 

অজ্ঞান: অকানের আলপানে এবং কুপঞ্জাঞফিতে তচোক্ছজনে অরোরা, 

উপবাস, জান « পঞ্চগবা পান,কজ্ঞানতত উতাত খেগনায। 

৮) মায়া, মাতিষক ৭ কৈবহ শব্দের বুুংপাত-(ক1 মতীকে 
অর্থাৎ ভন ব' পথবাকে বে ব্য লাঙ্গল ছারা 'বদারণ করে, লে 

বাকি মা হষ্য । স্বাথে ঘঞ)1 হব পদ পুরে ছাকিলে অঙু”নর্গক 

আকারাজ খাড়র উত্তর ক প্রভা কর। সাক মহিহ। 

বৈদে্বন্কুংং কাকের হক্ব, হঙারের পরস্থ (দা) স(স্থত ) 

মচ্ল। সহহ (স্বাদে ঘঞ। হা ফ্।) মাফ 1518হ) অথে কহিজীৰী 
জাতি বুঝার! 

(ধা মঠিষ আছে যার সে মাচিবা, *শেছে এই সুজ্ঞায়সারে 

স্ব্বাসিথ সন্থন্ধে ঘঞ্জ প্রত্যয়; মভিষ কুষিকণ্ধের প্রধান উপকরণ। 

অতএব কু্,ক বলিয়াছেন “সাহিযিক" অর্থ মহিহন্্ীবন অর্থাৎ মহিষ 

যাহার জীবনাবলদ্বন। | নি 



(গ) ক বা কা শবে পৃথিবী, জল, হল, সুখ, ধন, বিষ প্রত্ৃতি 

বুঝায়; তাহ! হইলে ব্যুৎপত্তি হার! টকবর্ড জাতিকে ভূমিকর্ষক, হলধারী, 
জলোপজীবী (জলরক্ষা্র বৃতস্নিযুক্ত অথবা জল সহায়তার কৃষি- 

উপস্তীবী ), সুধী, ধনী, বিষুভক্ত প্রভৃতি বুঝা যায়। 

ত্ুন্ব্য--প্রথম পরিচ্ছেদে টবদ্যশব্বের বুুৎপত্তিতে দেখাইয়াছি, 
জাতিবাচক শব্দসমূহ রূঢ়; উহার্দের শান্ত্রসম্মত বা কল্পিত অর্থ সঞ্জু 

গাটে না। ক্গতৃ শব্ধ সাধনের ্ব্র--“তৃন্তুচৌ শংলিক্ষদাদিভ্যঃ সংজায়াং 
চানিটৌ॥ শংস্তা স্তোতা। ক্ষদ্দিঃ সৌজো ধাতুঃ শকলীকরণে ভক্ষণে 
5, তা স্যাৎ সারথো দ্বাঃস্থে ক্ষভিয়ায়াঞ্চ শুদ্রজে |" ( পাণিনি, উপাদি )। 

অভএব শত শবের বাৎপন্তিলভ্য অর্থ থখগুকারক ও ভক্ষক) কিন্ত উ্ক' 

সারথি, দৌবারিক ও ক্ষভ্রিয়াতে শৃর্জোৎপর জাতির লংজ্ঞ।। পরন্ধ 

এঁক্ধপ ব্যুৎ্পত্তিতে কুদ্ভকারকেও মাহিষ্য এবং বাগ্দি, তিওর শু 

জেলেকেও ত কৈবত্ত বলা যাইতে পারে ? যেহেতু কুস্তকারেরা ও নৃত্তিক 
সংগ্রতের জন্ত ভূমি বিদারণ করে; এবং বাগ্দিঃ তিওর ও ছেলেরাও 

জলোপব্ীবী অর্থাৎ জলে মাছ ধরে, ভূমিতে মাছ ঝাড়ে, তাহাদে 
মধ্যেও অনেকে ধনী ও সুখী আছে, এবং তাহার। বিষুঃ$ভক্ত 9 বটে: 

জানা মহাশয় মাহিষ্য শবের ব্যুংপঞ্ডি লিখিতে যে পণ্ডিতের “পাতি”; 

নকল কবিয়াছেন, তাহার হস্তাক্ষর বুঝিতে ন। পারিয়া অথবা প্রণিধান 

পূর্বক ন দেখিয়া! বাঞ. স্থলে ঘএঞ, ফ্য স্থলে ফ, এবং বৈদেহিবন্ধু স্থ৫ 

বৈদেহীবন্ধু লিখিয়াছেন। ০ যাহ! হউক, এ বুৎপত্তি সর্বাংশে ব]করণ 

সিদ্ধ, অভিধানসম্মত ও ব্যবহারসঙ্জগত হয় নাই। যেহেতু সে! (যে. 
খাতুর অর্থ_-অস্তকর্থ (বিনাশ) বিদারণ নহে। সাহেবের আধ 

শক্ষের বৃুযৎপত্ভিতে যেমন খ ধাতুর অর্থ 'চাষ করা লিখিয়াছেন, ইহা € 
লেইজপ। উপসর্শের ইবর্ণের পরই যোপদেশ ধাতুর দত্ত স স্থানে মৃদ্ধন্ 
হয়; মহী শব্ের উত্তর হইতে পারে না। “শেষে” তর দ্বারা অপ 



প্রতাযই হইয়! থাকে । বাঞ, প্রড়ার় হয় না। এবং স্বার্থে হাঞ বা 

কক] প্রত্যর হইবার শৃজও নাই । 

(খ) "প্রধান উপকরণ” 'জ দুরের কথা,মক্িষ যে কৃষিকশোের ফোনখ 

কাছে লাগে, তাহ কোনও দেশের লোকই অবগত নগে। যে সকল 

কৈ বত মাহিষা হইযাছেন। পূর্বে ও বর্তমানে তাহাদের কাহারও মহিষ 

থাকিতে ত কে কখনও দেখেও লাই, শুনেও ন্াই। 

(গ) ক এ কাশক্বের পৃথিবী ও হুল অর্থ কোনও অভিথানেই 
নাই । চাষী হইলেই যে ধনী নঙ্ধী হত্যা যায। এমন "কানও 

নিহমও নাত । আদিকাংশ চাষীই দরিদ্র 9 দুঃখী! 

মাহিষা, মাহবিক “ কৈবত শন্ছের প্রামাশিক বাহপাত বখা-- 

(১) শমঠিষযাহ সাধুঃ (অমরটীক। ) মহিধী + যত" মহিষ, পৃর্হ- 

শববহ "আুযানপি পৃশ্থতে" (পাণিশি ৬৩১৩৭) দীর্ঘ - মাঠিব)-্পথে 

মহিষী পাপন করে। বাহারাগাঙী পালল করে, হাজার গোপণ এবং 

' ঘাহারা মাতম পালন করে, ভাতা নাতিহা। নন্দ গোপ বৈশু ছিগেন, 

জা [511 গ্িকফোর নামকরণ এ অন্গপ্রাশন সাস্কার করিবার হয 

গণমুনিিক অনভিরোধ করি! বলিছাডিলেন- 

রা 

*লক্ষিভোহশ্ছিন রঙলি মামকৈয়পি পোঙ্জজে। 

কুক ছ্বজাসংক্কারং স্বপ্তিবাচনপুরিকদ ৪ (ভাগ, ১০/৮/১০) 

মাস্ক বৈশ্বধশ্থ। | ইতাদেরও খিজাতিসং কার আছে। 

(২) মভিযীতাচাডে নারী যা চ শ্তাদ্ ব্যভিচারিশী। 

তাং ভষ্টাং কানয়তি হঃ লস বৈ যাহিহিকঃ শ্বতঃ 8" (কাশীথঞ) 

০) “ষহিষীতুাভাগ্ে নাধ্যা ভগেনোপাজ্ছিতং ধনয্। 
উপজাীবতি বস্তপ্চাঃ স বৈ মাহিবিক: স্ব: ॥৮ 

(বিকুপুং ২ অংশ, ৬আঃ) ১৫ সো? স্বামিটাকা) 



(৪) “মহিষীত্যুচ্যতে ভার্যা যা চৈষ যাভিচারিণী । 

তান্ দোষান্ ক্ষমতে বস্ত্র সব মাহিষিক:ঃ স্বতঃ ॥* (যমসং, ৬৭ 

(8) “কে জলে বর্তন-মান্তেহন্ত, শেষে অপ” (অমরটাক1), বৃত+ 

ভাবে ঘএঞ.. বর্ত, কে-বর্ত+অণ - কৈবর্ত ( অনুক্সমাস, আদিশ্বরে 

বুদ্ধি)--মাছ ধরিবার জন্ত যাহারা! জলে থাকে । 

[ অতঃপর «ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার জষ্টব্য।) 

ইতি জাতিতত্বে মাহ্যাজাতিত্তত্বনির্ণয় নামে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত: 

চত্ুখ পন্িচেল্জচ্ 

কায়ম্থ 

১। কতিপয় কায়স্থ নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধত করিয়। আপনাদিগে, 

ক্ষত্রিযত্ব গ্রতিপান পূর্বক উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন । বন্ধ অধ্যাপব 

মহাশয় তন্থিষয়ে বাবস্থা প্রদান করিলেও ধর্মভীরু স্থুবিচক্ষণ কায! 

মহোদয়গণ এ সকল প্রমাণে ৪ ব্যবস্থায় আস্থ। স্থাপন করেন নাই। ক্ষণ 

তাহাদের সে আন্দোলন বছপরিমাণে হাস পাইয়াছে। তাহার নিজে! 

বৃঝিয়াছেন, এ আন্দোলন অকিঞ্চিংকর। স্থতরাং তন্বিবয়ে আলোচন 

করা নিশ্রয়োজন। কেহ কেহ এখনএ বলেন (কাযস্থসংছিভা-নামত্ী মাশি, 

পত্রিকাতেও প্রকাশিত হঈয়াছিল ) প্রঘো বল। নিতে ৷ তিন জন্মেছি, 

জাত খেতে ॥” অর্থাৎ রঘুনন্দন, বল্লালসেন ও মহাপ্রতু নিত্যাণন্দং 

কারস্থ গ্রভৃতিকে শুত্রত্বে পরিণত করিয়া গিছ্জাছেন । কিন্তু দেখা যায়_ 

(ক) প্রাচীন স্বতি অনুসারে শৃদ্দিগের অন্তান্ত সংস্কারের রা 
অমন্ত্ক বিবাহও চিরপ্রগলিভ আছে। রঘুনম্দন সেই সকল বঙ্গ 
উদ্ধৃত করিয়া ভাছাদিগের সমস্ক বিবাহ সপ্রমাণ করিয়। পিয়াছেন 



কলিকাত। কুমায়টুলীনিবাসী ৬বরঘাগরণ মিজ (সেলন্ জজ.) যহ্বোগ্বসব 
আমার নিকট হইতে ব্যবস্থ। লইয়া তীহার পুহ্ের বিবাহে ব্রাদ্ধণ বরণ-. 

পূর্বক তাহার খারা কুশঝ্িকা করাইয়াছিজেল। এ বিষাছের ৩৪ দিন 

পূর্বে তিনি আমারই সমক্ষে তাহার সবতিতর যুদ্ধ পিতা ৬ বেদীদাধষ 

মি মহাশযকে বলিরাছিলেন--"এক কারুন্থ পারিবায়ের যোবদ্বমায, 

বাদিনীর ভাতে সম্পত্তি পড়লে শট অপবাংয় এই হইবে বুঝিতে পারিস 
প্রাতিধান্দীকেই সম্পত্তি দিবার জন্য আমি বাছে লিখিযাফিলাম--সপ্তপদী- 

গষন না হইলে বিবাহ দিদ্ধ হয় লা, শৃত্রের 'ববাহ বখন করালক্প্রদান- 

মজে পর্যাবশিত হয়, উহাতে পাশিগ্রতণ না খাবার যখন সপ্ঠপদী-গধন 

হয় না, তপন ও বাহ পিতা আগর বাজিপী এই সম্পাতর 

অধিক্কারিণী নে 1” আলীলেএন্দানার ই বঙ্ধাল ছিল এই রা 

আমার ধচ্ছা, ই পিবাতে কুশণ্িকা কমান ইনিও তাহার বাবসা 

দিচাছেন। এপন আপনার কি মত” ফ্াহার পিতা বলিযানিলেশ-৮ 

"আমার অমত নাই) রাজা পাধাকানা দেব বাহার ওাছার পুতের 

বিষাকে বধুনম্মনের মতে হৃশাপুকা করাইয়া! ৪লেন, আমি দেখিয়াছি" 
(খ) বহঞ্জাললেন আদশতানীত পঞ্চ জাখণ এ. পঞ্চ কারখ্থের বাশ- 

ধরগণের হখো খাহাদিগকে চৎকাল পথ সাচার) খাকিণডে দেখিয্।- 
ছিলেন, ঠাভাগিগকে লদাগরপুর্ধক মল বাশ ঝোলী্ক দর্যাগার 

মৌরশ পাটা দিয়া শিদ্ধাঙ্চেন যে, ঠাতাদের সঙ্বাপের এখন সম্পূর্ণ- 

রূপে ফু-লীন হইয়াও সেই কুলীনয়ের জাবি করিতেছেন এবং সাধাজিক- 

গণ৭ তাহাদের সে দাবি ছগ্রাহছ করিতে পারিছেছের না। এইজভই 
কবিবর দাশুয়ায় ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন-- | 

“পরিচয় গেন জাষি ফুলে, হাত দেন লাই কু ফুলে, পার ক্ছি 

হেখি ন! ফুলে; কেবল গেজটি আছে ফুলে” চা 
(গ) ব্যভিচারোৎপন্ মে পকল ইতর লোক জাতির হইহ সমানে 

& 



৯৮. জরতিতত্ব। 

বজ্জনীয় ছিল, নিত্যানন্দ তাহাদিগকে বৈফবধর্খে দীক্ষিত করিয়! জা 
' দিয়া গিয়াছেন। 

অভ এব তাহার্দের উপর এরূপ বৃথা দ্োযারোপ মহাপাতক বলিয়া। 

যনে হয়। 

২। সেপ্দিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, কলিকাত। বাগবাঞ্জারের কোনং 

ধনাঢা কায়স্থের পুত্র, পাকা দেখ! উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পর্ডিতেরা আশীবা। 

করিলে, তাহাদিগকে প্রণাম করিয়াছিল বলিয়া, তাহার পিতা সতান্থলে। 

তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন । উক্ত কায়স্থপুজবের নামি 

কেহই প্রকাশ করেন নাই। 
দেখা! যায়, এখনও বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, অতুলবিভব্শালী, উচ্চপদ্ 

বছ বৃদ্ধ ও যুবক কায়স্থ ত্রাঙ্মণের দাল লিগ! পরিচন্থ দিয়! এবং ভক্কিত৫ 

ব্রাহ্মণের পদধুলি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্ত ও গৌরবাদ্বিত মনে 

করেন। ব্রাক্ষণ মূর্খ, দরিদ্র বা কদাচারী--এ সকল বিচার না করিয়া 
প্ৰর্ণানাং ব্রাঙ্মণো গুরুঃ* এইমাজ্স জানে তিনি সর্বজনের প্রপম্য। 

গজাজল বিষ্টা, আবঙ্জনা ও গলিত মৃতদেহ বহন করে, বর্ষাকালে কলুষিত 

হয়_সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল পজ্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপারি 

পুনাতু মাম বলিযাই তাহাতে গান করিতে হয়। ভগবান্ হঃ 

বলিয়াছেন-_- 

শজবিছাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ প্রাঙ্গণে! দৈবতং মহৎ) 

প্রণীতশ্চাপ্রণীতন্চ ষথাগ্রিদৈবতং হহৎ ॥ 

শ্শানেঘপি তেজস্বী পাবকে। নব ভুষ/তি । 

হুয়্মান্চ যজ্ঞেযু ভূর এবাভিবন্ধতে ॥ 

এবং হস্তপ্যনিষ্টেহ্ বর্তস্তে সরধবকর্শাহ। 
সর্বখ। স্বাঙ্গণাঃ রি পরদং দৈবতং হি তৎ৪8* 

| € ৯/৩১৭---৬১৯ ) 



হখাবিধি স্থাপিত হউক বানাই হউক, অগ্লিযেষন পরষ দেব 
সেইন্্প বিছান্ উন আর মূর্ঘ ই হউন, ভ্াদ্ধণ পরম দেব! । হাঁ 
তেজ জন্রি মৃতদেহ দহন কাযা যেষন অপবিত্র হয না,্তাছাই 

আবার বজে আহত পা হইয়া বার্ঠত ₹ইযা থাকে, সেইনপ সর্বপ্রকার 

কুৎপিত ক/ধ্য করিলেও হ্রাক্ষণ পরম দেবতা জানে সরিখা পৃজনীয়। 

হয়ং সদাঠাণী ও মহাপতিত হইলেও নিষেকাদি শ্বশানাস্ত যাবতীয় 

কাধ্যে বিন্দুমাত্রকেই যে বান্ধণের শরপাপন্জ কইতে হয়, যেজ্রাঙ্গণের ব্াবন্থ। 

না পয ধা়ামুজান-_ এমন (ক) যথেচ্ছারের লদর্থনও-কেহই কাঁরতে 

পতন না, সেই ব্রাঙ্ছণেহ প্রতি বিচ্ছেষ প্রকাশ কদাচ শ৬ লক্ষণ নর্ছে। 

পরাশর বলিঘাছেন-- 

“যুগে যুগে চ দে ধখ্াপুআ তহ ৮ ধে!গজাঃ । 

ত০ষাং নিন্দ) ন কর্তবা। ঘুগঞ্পা ভি ভে ্বিতা:॥" 

যুপে যুগে যেক্প ধপ্ছ এবং বেল ব্রাঙ্ছণ ই] থাকে, তাছাডে 

াহাদের (পিন করিবে না। 

বৈগ্ঞ প্রভৃতি ভ্তাছ ব্রাণের! হ্ছেজ্ছাচাবে ও শাস্বচলের অপব্যাখা। 

করম সন্শ্রেতঠ হতে সমাজের শাহান অধিকার করিতে 

যা্তেছেন না। শাস্ত্র ও সমাজ াহাদিগঞকে আবতমানকাল সে গৌরৰ 

চা রাখিয়াডেন। এখন পে পর্ন নষ্ট করিলে সমাধ্ছেরই কলভ। 

৩। উপবাীহধারী কাছন্ের। ক্ষত, এবং অপর কারঙ্গের। শৃঙ্থই 
আছেন) অথচ উতয়ের মধো বিবাহও দেখাবায়। ইহাই হা কোন্ 
বাতি 1 কলিতে ক্ষলবর্ণাবিবাছ শাহ্নিবিদ্তা ও প্রাযশ্চিতা্ )। এ 

সকলও কেছ বিচার করেন না। 

৪ । রাজ। রাধাকান্ত দেব বাহাছুর স্বম্ং কাছ হইয়া নানা 
শাস্ত্রের অ:লোচনা। করি বে বিশ্ববিজত "শষ কপকম* অভিধান প্রণয়ন: 
করিয়া নিষবাছেন, তাহাতে ছিনি কারছছের শৃহদ্বই স্বীকার করছেন |, 



-.... জাতিতন্ব। 
শান্্রপ্রামাণ্যে কারছ্ছের, ক্ষত্রিয় হৃদযঙ্গম করিলে তিনি স্বত্থং এ. 

ত্বীহার জাতি ও বংশধরগণ নিশ্চিতই উপবীতধারপ, অশৌপা, 

 শ্রতৃতি অবশ্থ ক্ষত্রিয়োচিত বিধানেই করিতেন। রা 

৫) অনরকোষে শুদ্রবর্গের মধ্যে বর্ণনস্করের পরিগণনে বে "শৃঙা- 

বিশোস্ত করণ£” (শৃদ্রা ও বৈশ্লের সন্তান করণ) আছে, বৈস্বঙ্গাতীয় 
ডরতমল্িক তাহার টীকায় পিথ্য়াহেন--“অন্গং লিখনবৃত্বিঃ কায়ন্থ ইতি 

খ্যাতঃ1” কিন্তু এ অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কায়স্থ এরূপ নিকৃষ্ট বর- 

সন্কর হইলে প্রাচান কাল হইতে ব্তমান কাল পযন্ত ব্রাহ্মণার্দগের দঠিত 

তাহাদের এত ঘনিষ্ঠতা ঘটিত না। অম্বট ও মাহিষা করণ অপেক্ষা 

উৎরুষ্ট বর্ণনস্কর; তথাপি জ্রাঙ্ষণ'দগের সহিত তাহাদের এত িশাহিশি 

নাই, কায়স্থদিগের সঙ্গে যত। করণ ও কায়স্থ অভিন্ন হইলে, মেছিপা- 

কোযে করণ শব্দের অর্থে কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শৃদ্রা বিশোঃ 

স্থতে* এক্সপ পৃথক্ নির্দেশ থাকিত না? 

৬। মন্্রংহিত।, মহাভারত,অমরকোব প্রভৃতি অধিকতর প্রামাণিক 

গ্রন্থে “কায়স্থ' বলিয়া কোনও জাতির উল্লেখ নাই। 

৭। এই সমস্ত আলোচন! করিলে স্পষ্টই বুঝা যার যে, পরমেশ্বরের 

যুখাদি অবরূব হইতে ব্রাঙ্গপাদি বে চ্র্বর্ণের উত্তব হইয়াছে, ওন্মধে! 

পাদজ শৃত্রই পরবর্তী কালে কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইঘ্াছেল। এই- 

জন্ভই অর্ববাচীন মেদ্দিনীকোষে “কায়স্থঃ প্রমাতআনি। নরজাতিবিশেষে 

না” উদ্ক হইয়াছে । অথবা দ্বেশান্রে কায়স্থ বলিয়া যে জাতিবিশেষ 

- আছে, তহুগ্চেশেই মেদিনী একপ বলিয়াছেন, এবং ভরতমজিক তাহা, 

 স্িগকেই বোধ হয 'করণ' বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । বঙ্গীয় কারস্থগ 

, সজ্যাতীয় নহেন। তাহারা প্রকূত ( অর্থাৎ অননধীর্ণ) শৃ্। অন্ব, 
মাহিষ্য খৃতি দিনা হইল ও) বপন রদ্-ঘোষ বশত? কারস্থ অপেক্ 



ৃঁ কায়স্থ। ১৯১ 
নিকট । শাস্ত্রেও তাহানা অপসদগ (অর্থাৎ নিক্ক্ট) বলি! উ্ত হইয়াছেন 

ঃ ১০1১০)। | 
₹৮। বঙ্গীয় কায়স্বাগের পাওক্জন আদদিপুরষয আদন্রানীত পঞ্চ 

বাঙ্গণের সহিত বঙ্গদেশে আনিয়াছিতশন, ₹ই1 সকলেই স্বীকার করেন। 

ঘটক-কারিকায় আছে, আনিপুর ঠাহাদের পরিচয় 'জজ্ঞালা করিলে 
চাহারা বলমাভিলেন-__ 

*কোলাঞ্চাং পক শৃ্া বম নুপতত বব সহীরাণাম।? 

আমর] পাচছনও কান্ুকুজ ১5ঠৈ আলিয়া; আমরা শুস্থ এবং 

5 পাচজন স্রাঙছণের দাশ। 

তার পর ব্রাহ্ষাণহ। ঠাহাদের পরিচছ দিয়াছিলেন-: 

'*হ্কুতালিকতাত্বব এষ কতা 

ক্িিদেবপদাশুজচাকত তি: | 

নকরচ্ছ ইতি প্রণিতিভাতি যত 

খিছবন্ধাকলোন্তহ৬টগত:£ 

স৮ ঘোহকুলানুজতা5ব৬ং 

প্রধিতেনুষশহ্বরলোকবপ: 

এট অঙ্ছাহিম নাপুকছের পাম দক্রঙ্ছ [দাহ উল বন্দ) কুলোস্তৰ 

উউনারারণের ঘাস--ইতাাদি। | 

ইঞফাতে জানা বাইতেছে, বঙ্গদেশে প্রথন'আগমন-প্ডে কারস্থগণ 

পৃ্তই ছিলেন । বিশেষত; ক্ষতিয়ের খোষ, বর, মিছ প্রভাত উপাধি 

কুহাপি দাই। 

খআ(দিশৃখের বহুকাল পরে বরালসেন হখন ঠাঞ্ঠানের বংশবধগণকে 

কৌলীন্-অধ্যামা দিয়াছিলেন। তখনও ঠাহার। শুর ছিলেন 1 ধাপ: 
শবসুর্েষে। গুনে মিতে। ধন্ধো নাগশ্চ নাথকঃ। * ্ 
সপ্তবিংশতি শৃরাণাং বজালেন প্রশংলিত্কা! 8৮ 



১৬২ জাতিতত্ব 

(কায়স্থের। যদি বাস্তবিকই ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহ! হইলে তাহা, 

' পইত| ছাড়িয়াছিলেন কেন? এবং প্রবল প্রতাপশালী বল্লাল যং * 
আদর করিম! তাহার্দিগকে কৌশীন্তসম্মান দিয়াহিলেন, তধনই না 

তাহার নিকট আবদার করিয়! পইত। পাইবার দাবি করেন নাই কেন?) 

ৰল্লালের 91৫ বৎসর পরে রঘুনম্থনের সময়েও তাহার! শন ছিলেন। 
রঘুনন্দন লিখিঘাছেন-_ 

“শৃ্রাণাং নামকরণে বন্থঘোষাদি পদ্ধতিযুক্ত নামত্বঞ্চ বোধ্যম্।” 

রখুনন্দনের পরেছ প্রায় ৪৫* ব২লর ধরির়া তাহারা শৃত্রই রহিঘাছেন। 

পৃবেবোন্ত দউককাপ্রিকাবলী বন্ছকাল যাবৎ বিবাহনভায় ঘটকের! 

সথললিত সমদ্বরে পাঠ করিতেন । ঘটকদ্দিপকে নিমন্ত্রণ করিয়া উহা পাঃ 

না করাইলে, বিবাহের ধেন অঙ্গহানি হইত ( সভ্যতাবৃদ্ধির স্গ 

সঙ্গে অক্পদিন হইল সে প্রথা উতিগ্রা গিয়াছে; ঘটকেরাও অগত্া পুরি 

পত্র ফোলছা দিদ্া চাষে বা কেরাণাগিরিতে মনোনিবেশ করিছুছেন।। 

তাহাতে শৃদ্্ত্বপরিচয়ে কোনও কায়স্থ কখনও আপাত করেন নাই? 

পিতৃপিতামহাদি পৃ্িপুকুষগণ নিঙ্গেদের জাতি জানিহেন না, আমরাই 

জানি-এ কথাটা কেমল-কেমন ঠেকে নাকি? 

৯ মন্ুমংহতায় (৪1১৮৫ ) ও মহাভারতেও (শান, ২৪২২৭) 

আছে 

“ভ্রাতা জোট্টঃ সম: পিত্রা, ভার্ধযা পুছঃ শ্বক1 তনু: ! 

ছায়া সবে! দাসবর্গশ্চ, ছুহিতা কুপণঃ পরম্ ৪, 

জোোষ্ঠ ভ্রাতা পিতার তুলা, পত্রী ও পুত্র নিজেরই শরীর, আপন 
দ্বাসগণ ছাদ্ধাস্বরূপ এবং কন্তা পরম রুপার পান্তর। 

অতএব বোধ হয় প্রকৃত শৃঙ্রের। ত্রাঙ্ষণদিগের দাস হইয়া ছায়ার ভার 

তাহাদের কায়লংলয় খাকিতেন বলিয়! ক্রমশঃ কাযস্থ নামে অর্ভছিত 



কায়ন্থ। ১৭৬ 
ছন। অথব। কার শবে: অর্থ লক্ষ্য ও স্বসাব। হখা---“কাঃ 

মূর্ষো সঙ্ঘে লঙ্গান্থভাবয়ো:* (মেঙ্গিনী)। থেকাছে 

এ জক্ষো বস্বগাবে) গর থাকে, চস কাছস্ছ। বিপ্রলেবাই শু্রদিগের 

স্বভাব বা স্বধস্থ। মর সামা: থিজসেবাই শৃঙ্ের ধশ্ব বলিয়। ( ১1৯১), 

পরে বিশেধ কার! বলিয়াছ্ডেন-_ 

শবপ্রাণাং বেদবভুষা: *হ্ানা: বশন্বিণাষ্। 

শপে ত শতক ধশ্যো নেঃশ্রেযল: পর: ॥ 

শ1১র২উখশ্রযুম দুষাগনং নত । 

বরা্ষণাাজচো শিতামুতক্াং পতিমন্্তে ॥ (৯:৩৩৪:৩৩৫ ) 

ব্রাহ্মণাভাশ্র:-শ্প্রাধাগ্জেন ব্রাস্থপাশ্ররং) তবভাবে ক্ষজিনৈশ।, 

শ্য্োচপি | (71) 

"গ্গাখমৃভয়াখং বা বিগ্রানারাধয়েজ, সঃ। 
লা, বণশকাশ্ সাতাশ 2ততাত। 

সতসেবৈব শৃঙ্গ বশি্ং কশ্য কীধাতে। 

ঘদ৮াভগ্রন্থি করতে উক্াবরশ্ নিক্ষলম ॥" 

(১০১২১-১২৩) 

বিপ্রসেবার শুর পরম ধন্ম। রাঙ্ষণের জঙাবে কাত! ও বৈদ্ের 

সেবা করিবে! শ্বগাথথ অথবা শ্গ ও জীবিক! এতুচয়াথ আান্মণেরই 
সেবা করিবে । কতা হাহার জন্মলাফঙ্যের কারণ। দেঠেতু “জ্রাঙণের 

দাস” বলিয়। সে চ প্রসিদ্ধ । 

কারস চির কোনও শৃর্রকেই দখন এখজক্ষপাকায় দেখ হায় লা, 
অন্ত কোনও লৃত্তই ধখন ভ্রমণের দিকট নাষ বলিতে “দাস” শন্ধ ব্যয- 
হার কছে না, অপর সমস্ত শৃঙ্রই যখন শান্জাছুসারে। বর্ণনকরের অন্তর, 



| ১৪৪ জাতিতত্ব। 

কোনও প্রদেশেই শূত্র নামে একটা পৃথক জাতির যখন অন্তিন্ব নাই, 
তখন কায়স্থই যে সেই ভগবৎপাদজ প্রকৃত শৃদ্র, তছ্িয়ে সন্দেহ 

খাকিতেই পারে না। 
বিষুলংহিতায় (৭ অঃ )ভ্রবিধ লেধ্যের (দলিলের) লক্ষণে আছে--- 

“রাজাধিকরণে তরিযুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্াক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।" 

আদালতে রাজার নিযুক্ত কায়স্থের লিখিত ও তলধাক্ষের (রেজি 

উ্রারের) করচিহ্িত লেখাকে রাজসাক্ষিক বলে ।-_সে স্থলে কারস্থ বলিতে 

(লক্ষে) স্কিঃ) মু্তরি বা সেরেস্তাদার 

বাসসংহিতায় যে আছে 

“বদ্ধকী নাপিতো। গোপ আশাপঃ কুগ্তকারকঃ। 

বণিক্কিরাতকায়স্থ-মালাকারবুটুদ্িন:। 

বরটে। মেদচগুল-দাশসশ্বপচকোলকা: | 

এতেহস্ত)জা: সমাধ্যাত। যে চান্তে চ গবাশনাঃ 8” 

সেখানে কায়স্ব বপিডে এ করণ জাতি (উহা রূঢ় শন্থ)। 

যর মতে করণ জাতি বাত্যক্ষত্রিয় হইতে জ্জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন । 

তাহার নামাস্তর-_বাল্প। মকর, নি'চ্ছবি, নট, খস ও জ্রবিড় ( ১০1২২ )। 

বাহার! কাঘস্থকে ব্রাতাক্ষভি্ বলেন, তাহারা মন্থর এ বচন এবং ভরত- 

অঙ্কের উক অমরটীক! অঠদারে বলেন কি না? জানি না। তাহ! হইলে 

উস্কশ অন্ত ভ্রাতাক্ষত্রিত হওয়া ভাল, কি খাটি শৃন্থ হওয়। ভাল, তাহাও 

বিবেচা। 
১৯ । মন্থু বলিয়াছে ন-- 

“মুখবাহৃরপজ্জ।নাং পৃথকণ্মাপ[ কল্প 8৮ (১৮৭) 

বর্ষ স্বীয় মুখ ব্রাহ্মণের, বাছুজ ক্তরিয়ের, উরুজ টৈশ্ের এবং 

পাদজ শুজের পৃথক্ পৃথক্ কর নির্ধারিত করিয়াছিলেন। 



কারস্থ। ১০৪. 

আদিপুরাণে আছে-_ 

শশৌচাশৌচং প্রকুববীরঞ্দ্রবদ্ বর্ণন্করাঃ।* 
প্রতিনোমজ বর্ণগঙ্করের। শৃত্রের ন্তায় শৌচাশৌচাদি কাঁধ্য করিবে। 

সে শৃঙ্গ কে? আমরা বলি--সেই শুত্ই কাযস্থ; ব্রদ্ধা স্বয়ং তাহাদেরই 
শোৌঁচাশৌচ কন্দদ নির্ধারণ কারয়াছেন; গপ্রতিগোষজ বর্ণসঙ্করের! 

ঠাহাদের আচরণকেই আদর্শ করিম! চলিতেছেন। 

১১। পাইকপাড়ার রাজা ভইন্ত্রচপ্দ্রেরে পত্বী রাণী সবণাপিলীর 

পোষ্যপুত্র গ্রহণের মোকদ্দমাম় কাঁলকাঠার হাইকোট কাযস্থদিগকে শুর 

বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন | তদবধিই তাহাদের ক্ষতের 

আন্দোলন নরম পড়িয়াছে ; এখন আর পইতা লইবার জন্ত তাহাদের 

তভ আগ্রহ দেখ| যাস না, বরং অনেকে পইতা ত্যাগ ক্ৰিয়াছেন 

শুনিয়া ছ। 

১২। কায়স্থের খাটি শৃত্র না হইয়া বর্ণন্কর হইলে, 
“ৃতিনিঘষর্ক” ও শলিংশঙ্কশঙ্কর” মহারাজ বলাললেন শাস্্রমধ্যাদ। 

লঙ্ঘন করিয়ু) কখনই তাহাদিগকে কোৌলীন্ত-মর্ধযাদ] দিতেন না। কুলান 

শষ্বের বাপি ও অর্থ--কুশ্ত (সন্শস্ত) অপতাম্ “ধুলা থ:ঃ” 

(পাপিনি) কুল+খধ (ঈন )স্বুলীন; শ্মহাকুলকুলীনাধাস হালাল, 

সাধবঃ (অমর) অপ্াৎ সঙংশজাতকেই কুলীন বঙলে। বর্ণসন্কর সন্ধংশ 

নছে। যঙ্ধিও বল্ালের হত নবধা। কুললক্ষণ ছিল, তথাপি তিনি 

শাস্ট্রোক কুণীন ভিন্ন অকুলীনের গ্রচ্চি উহ্থার অপপ্রয়োগ করেন নাই । 
তৎকালে (এবং এখনও বটে) বঙ্গছেণে খাটি ক্ষত্রিয় ও খাটি বৈশ্য না 
থাকায় তিনি কেবল খাটি ত্রাঙ্গণ ও খাটি শৃদ্র কাহস্থগণকেই কুলীন 

করিয়া গিয়াছেন ; বছ সদাচারী স্বধন্থনিষ্ট বর্ণসন্কর থাকিলেও তাহাঙ্গের 

কাহাকেও কুলীন করেন দা । তবে যে কুলজী গ্রন্থে বৈদাদিগের যঙ্যে 

লেন, দাস পপ যথাকহে উত্ভষ, হখ্যম.ও অধম কৃলীন ব্লিয়। উদ 



১৮৬ জাতিতত্ব। 

হইয়াছে, তাহাতে ঘটকগণের কৌশলই অনুমিত হয় (১ম পরিচ্ছেদে 
১২ সংখ্যা দ্রষ্টবা)। পরস্ধ যদি বন্তালই এরূপ করিয়া থাকেন, তাহ? 

হইলে, তিনি জাতিতে বাঘ্তবিক টৈদা হইলে ত্বজাতীয়তার অনুরোধে, 

নচেৎ বৈদ্যদিগের চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ দিবার 

অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন বলিতে হয় । 

১৩। পাবনের পাবন, পরা পর, পরমারাধ্য পরমেশ্বরের কোনও 

অঙ্গই অপবিত্র, অপকষ্ট ও অবজেয় নহে। তাহার যে পদ হইতে 

উদ্ভূত হইয়া ভগবতী ভাগীরথী অ্রিপুরারিশিরম্চারিণী ও ভ্রিভূবনপাবনী 
হইয়াছেন, সেই পদ হইতেই উৎপন্ন শুদ্র নিরুষ্ট নহে । 

১৪। নিক্ষ্ট শুক্্গণ আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া! পরিচয় দেয় বলিয়া 
অনেক কায়ন্ব আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লঙ্জ! ও 
শ্বাবমাননা বোধ করেন; কিন্তু সেটা তাহাদের বুঝিবার ভ্রম। মু 
বলিয়াছেন-- 

পত্রাঙ্ষণঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্বন্ত্য়ে। বর্ণা দ্বিজাতয়: | 

চতুর্থ একজাতিস্ত শৃড্রে! নান্তি তু পঞ্চম: 1 (১০1৪) 

ব্রাহ্মণ ক্ষতি, বৈশ্য, শূত্র এই চারি ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। 
স্থৃতরাং হিনু হইতে হইলে বর্ণধশ্ম পালন করিতেই হইবে । বর্ণ 

পালন করিতে গেলে উক্ত মূল চতুর্বর্ণের যে-কোনও এক বর্ণের অন্তর্গত 
হওয়া! আবশ্টাক। তজ্ন্ড প্রাচীনকালে বর্ণসক্করজাত আঙিম পুরুষগণের 
মধ্যে কেহ পিতৃধশ্থ, কেছ ব! মাতৃধর্শ অকুসারে ভ্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় ব! 

বৈশ্তবর্ণের অন্ততূক্কি হইয়াছেন; তাহাতে প্রন্কত ব্রাহ্মণ, গ্রকূত ক্ষতিয়, ও 
প্রক্কত বৈশ্টেরা স্বাবমাননা বোধ করেন না। সেইরূপ নিকষ্টজাতীয়েরা 
অগা শৃক্জ বলিয়! পরিচয় দিলেও প্রেকত শূঙ্জ কায়স্থের তাহাতে 
স্বাবমানন। বোধ করা এবং সেই অভিমানে ত্বকী জাতি ভাগ করিয়া, 



উপলংহার। ১০৭ 

জাত্যন্তর গ্রণ কর! বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নছে। টক জামকেও 'আমঘ 

বলে বলিয়া! নেংড়া, বোষ্ছাই গ্রভৃতির গৌরবহানি ও মুলাহাস হয় ন! 
এবং তাহারা আমতবজাতিচ্যতও হইতে পারে না। 

[অতঃপর ৫ম পরিচ্ছেদে ইহার উপসংহার ভষ্টব্য ]। 

ইতি জাতিতত্বে কারস্থ-জাতিতত্বনিণম নাগে 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপন । 

ক শা 

সশওন পল্লি্ছ্েগ 

উপসংহার 

ষে সময়ে একাদকে কতকগুলি মহাঝু। *স্বার্থপর সমাজকণ্টক” 

ইত্যাদি বপিদ্া ব্রাহ্মপদিগের নিন্দা করিতেছেন এবং তাহাদিগকে হাতে 

পায়ে বাধিযা। প্রশান্তমতাসাগরে নিমগ্ন করিবার ব্যবস্থা দিতেছেন, 

ঠিক সেই ,ময়েই অন্তদিকে অনেকেহ বাঙ্ধণত লাভের জগত বন্ধপরিকর 

হ্য়াছেন। ইহাকেই বলে “কালশ্য কুটিলা গতি: ।” 

পরস্ত তাহার। এত কালে: পর ত্রাঙ্ষপ্ত হউন, ক্ষতির হউন) আর 

ধবশ্থই হউন, *্যাবচ্চন্দ্রদবাকণৌ"--ফতকাল সমাঞ্জৰন্ধন খাকিবে, 

তাবৎকাল তনতং শ্রেণীর সহিত কিড়তেই মিশিতে পারিবেন ন1; লাভের 

মধ্যে ইতো নষ্টহতো হট: হইয়া ত্রাঙ্ছ। পুন প্রভৃতির জায় পৃথক দল 
বাধিয়! থাকিতে হইলে। অনএব ডজ্জন্ত অনর্থক অর্শনা?। বুদ্ধিবায় ও 

সমাবাদ্ধ না করিয়| স্বদেশের বা শ্বজাহির ছিতকর কোনও কার্যে এ 

সকল ব্যয় করিলে সার্থক হইত । 

কর্ণ বলিয়াছিলেম--“দৈবায়তং কুলে জন্ম, মদনত্তং তু পৌরুঘম্* 
উৎকু্ত বা ট্রিক কুলে জন্গ্র্$ণ দৈবের অধীন, তাহাতে জান্তফের' 



৯০৮৮ জাতিতত্ব। 

কোনও হাত নাই; কিন্ত পুরুষকার নিজের অধীন অর্থাৎ যথোচিত চেষ্টা 

করিলে শৌর্ধয বার্ধ্য বিস্তা ধন মান যশ ইত্যাদি সকলেই অজ্ন করিতে 

পারে। এইজগ্তই তিনি আপনাকে কুস্তীগর্ভজ্জাত জানিয়। ও শুনিয়াও, 
এবং কুস্তী ও শ্রীকৃষ্ণের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও সাত্রাজাপ্রাপ্তির প্রলোভন 

সত্বেও ক্ষত্রিযত্বলাডের প্রয়াসী হন নাই; স্থত জাতিতে থাকিয়াই তীয় 

পৌরুষ গ্রকাশ করিয়। চিরম্মরণী় হইয়া রহিয়াছেন। “তে হিনো 

দিবস! গতাঃ* সে নব দিন গিয়াছে। 

বাল্যকালে আমাকে ষে চাণ্ডাল একদিন বলিয়াছিল-_*দাদ। ঠাকৃর ! 
দাড়াও, তোমার হাতে ফুল রয়েছে, আমার ছাই মাড়াবে।” সেই-ই 

এখন গা ঘে'সঘ়। চলে, বলে--“আপনারাও ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাঙ্ষণ। 

এর মীমাংসা হয়ে গ্রেছে।” 

ধাহাদের গ্ষাতিতত্ব আলোচিত হইল, তাহারা যেসকল প্রনাণে 

আপনাদের জাতুাৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন, সে সকল প্রমাণ তাদ্বব:র 

কোনও অংশেই সমর্থক নহে, দেখাইয়াছি। এতদবস্থার হিন্দুসমাজের 

এই অধঃপতনের _ এই বিষম সঙ্কটের-সময়ে মানবজাতির আদদিপুরুফ 
তগবান্ মুর 

*যেশাসা পিতরো যাভা যেন বাতাঃ পিতামহঃ | 

তেন যায়াৎ সভাং মাং তেন গচ্ছন্ন রিষাতে ৪১ 

এই সারগর্ভ উপদেশ জনুসারে পূর্ববপুক্ষবগপের আচরি'ত খর্শমাগে 

চলিয়া কণ্ম করাই নামাজিক্গণের উভয়লোকে ঝোয়ত্কর মনে করি। 

পচেৎ লোকত: ধরব: নিন্দাভাজন ও পতিত হইতে হইবে । এতদ্বিষয়ে 

কয়েকটিমাত্র প্রমাণ ও যুক্তি ক্রমাহথয়ে প্রদর্শন করিতেছি ।-- 

(১) “ষোইন্তথ। সস্তমাত্মান-মন্তখা প্রতিভাষতে। 

সূ পাপরৃতমেো লোকে তেন আম্মাপহ]রুকঃ ৪" (স্ছ ৪1২৫৫. 



উপসংহার । ১০৯ 

*যোইন্থ! সম্তমাত্মান-মন্তথা প্রাতিভাষতে । 

কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা ৪" 

( মহ!) আদি, *৪.২৭) 

যে জাতিতে এককপ হইঘ। আপনাপ অন্তক্ধপ পরিঠয় ছেয়। সেই 

আত্মাপহারী চোর কোন্ পাপ নাকে? অর্থাৎ তাহার মত পাপিষ্ঠ 

ছার লাই। 

(২) “অনৃতঞ্ণ সমুতকর্ষে রাজগাষিচ পৈশুনম্। 

গুরোশ্চালীকনির্বন্ধঃ সমালি অদ্ধহতায়া ৪ (ঙ্গ ১১৫৯) 

“অনৃভবচনমুত্কধে 1-7 ইত্তাপপাতকানি। 

উপপাতকিনন্ত্েতে কুষুণশ্চান্দ্রায়ণং নর । 

পরাকঞ্চ তথ। কুযু/খন্দেদুর্গোমখেন বাছা? চ বিষ ৩৭ অঃ) 

জাত্যুৎকধধযাপনের জন্ত [মধাকখল ব্র্থহত্য!? সমান। উহা; 

প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ এবং ( তবাদশাহ উপবালক্ধপ ) পরাক বুজ। 

(৩) “তান সর্ববান্ খাতছোজ। শ্রাংশ্চ দজালঠিন: 1? 

( মনু ৯২২৪) 

রাত! হজ্ঞশৃজাদি-ছিজচিহ্ৃধার* শৃজ্রদিগের প্রাণদপ্ করিষেন। 

(৪) “ঘে। লোভাদধমে] জাত্য। জবেদুৎকুষ্ঠকর্থভিত। 

তং রাজ। নি্ধনং কন! শ্িগ্রদেব প্রবালয়েধ 87 ( নঠ ১০1৯৬) 

ষেজাতিতে অধম ত্হয়! উত্তম জাতির কর দ্বার! জীবিকা নির্বাহ 

করিবে, রাঙ্জা তখনই তাহার সব্বশ্থ লই] নির্বাসন ঝগিবেন। 

(৫) “বরং স্বধর্শে। বিগুণো ন পারকট); স্বনুষ্টিভ:। 

পরধন্েণ জীবন্ হি লত্তঃ পতি জাতিতঃ 8” (হন ১০৯৭) 



“শ্রেয়ান্ হ্বধর্খো বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বহুষ্টিতাৎ | 

দ্বধর্মে নিধনং শ্রেয়; পরধন্ম! ভয়াবহঃ ॥” (গীতা ৩৩৫) 

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ত্ব অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধন্ই ( শাস্ত্রবিহি, 

স্বীয় বর্ণাশ্রমধন্মই ) শ্রেষ্ট। পরধশ্ম জাতিচ্যতিকর ও নরকজনখ 

বলিয়। ভয়ঙ্কর । 

(৬) “যঃ শান্ত্রবিধিমুত্হ্প্) বর্ততে কামকারত:| 

নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন স্থথৎং ন পরাং গতিম্ ৪৮ (গীতা ১৬ ২৩) 

যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়। স্বেচ্ছান্ুসারে কণ্ম করে, পে সিছ্ছি। 

সখ ও সদ্গতি প্রাপ্ত হয় না। 

(৭) শত্রপুরুষং পতিতপাবিত্ীকাপামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ। 

তেঘাং সংস্কারেপ্ণবে ব্রাত্যন্তোমেনেই্।া কামমধীয়ারন্ ব্যবহার্ষাা। ভবন্ধীত 
বচনাৎ ॥”? (পারস্করস্থত্র) 

ইহার ভাব্যানুযায়ী সরলার্থ-- 

যেকোনও কারণেই হউক, তিন পুরুষমাত্র উপনয়নসংক্কারবঞ্জিত 

হইলে, তাহাদের সম্জানের উপনঘ্নন হইতে পারে; কিন্তু তাহার বেদা- 

ধ্যয়নে অধিকার হয় না। উক্ত তিনপুরুষের মধ্যে কেহ উপনয়ন- 

সংস্কারেচ্ছু হইলে ব্রাত্যন্ঠোম হজ (কিনব! তদহকল্প প্রায়শ্চিত্ত ) করিয়া 

উপনীত ও বেদাধায়নে অধিকারী হইবে। পরস্ধ চতুর্থাদি বহুপুরুষ 

উপনয়নলংক্কার বঞ্জিত হইলে, তাহাদের সম্ভানগণের (প্রাহশ্চিন্ত 

কাঁরয়াও ) উপনয্ন হইতে পারে ন।। 

(৮) প্রায়ই দেখ! বায়, ধাহার। ছ্িজ্স্ব লাভে প্রয়াসী, তাহারা 
ত্ঢ বা বৃদ্ধ বয়সে-_বিবাহ ও সম্তানোৎপাদনের পর উপনীত হইয়) 

থাকেন। ইহ। অশান্তীয়। যেহেতু কালাতীত হইলেও সংস্কারগুলি 

অ্ক্রমে (যার পর যাহা, তরছ্লারে) করাই শাস্ের বিধান। 
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স্বিজত্বাসন্ধির জন্ত শান্ত্ের বচন দেখাইব, ধর্বকর্থাচ্ষ্ঠানে শান্তর মানিৰ 

ন।--ইহাই বাকোন্ বুক? 
(৯) ধাহাদের পূর্বপুকষগণ শুর বা বৈশ্তধশ্থানথগারে ১মান বা ১৫ 

দিন অশোৌচ গ্রহণ করিয়া পিহাদির আছ্যশ্রান্ধ করিয়াছেন, তাহার! এখন 

ব্রান্ষণ, ক্ষজিঘ ক. ১ শ্বধশ্নাহুলাবে ১০, ১২ বা ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ 

করিয়া তৎপরদিনে শাগ্প্রান্ধ করলে অকালে শ্রাদ্ধ করা হেতু, হয় 
তাহাদের পূর্দপুকুষগণের এভাবৎকাল প্ধান্ত প্রেতত্বপরিহ্ার ও সদগগতি 

নাই, নয় ত ভাহাদেরই পিআাদির উভ1 হয় নাউ, এতছুভয়ের একতর 

পক্ষ অবশ্বাই স্বীকার করিতে ভইবে। ন্ুুতরাং পুজ্কল্কাধির বিবাছাদ 

সংস্কারে তাহাদের শামাল্লেখে বু্শ্রান্ধ করা যাইতে পারে না। 

(১*) হিন্নুর যখািপি নামক পসংক্কার করিয়া যে নাম রক্ষিত হর, 

ভাতাই ধন্মকণ্মে বাবন্বত হইয়া থাকে । হদগসারে হাঙার পিত়পিতা- 

মার নাম শ্মুহ্ধ এঘাষলাস বা অমুক গপৃনৃতি হিল, তিনি হণি 

এখন অমুক আতবশ্ম! বা অমুক্ক সেলশন্মা বালির তাহাদিগকে আ্বলপিও 

দান করেন, তাহা হহলে সে জলপিশু ঠাহাদের গ্রাঙ্থ ও ভোগা হইতে 

পারে না। পক্ষান্তরে অমুক ঘে'হদাসের পুত্র অমুক দেববপ্া। বা অমুক 

দাসগুপ্তের পুর অমুক দাশশন্যা। কেনা অমুক মাইতিদাসের পু অমুক 

ওগতুতি, আথৰ। অমুক যুগীর 4€ অমুক যোগী বালয়। আয্মপরিচয় ছিলে 

ধর্ধত: (পতার ভিন্ন প্রতিত হইয়া খাকে, এবং লোকত: “গামু ঘোছের 

বেট। শিশু পালের হায় হাসাস্পদও হইতে চয়। 

(১১) হস্গপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্যায়। শ্বশ্থ কর্তব্য কর্ম অনুসারে 

উৎকষ্ট বা নিরুষ্ট হইলেও, কোন৪ জাতি কাহারও খ্বপা ও বিদ্বেষের 

পাজ্জ নতে। সমাওঃক্ষার জন্তু ল্লেরই উপকারিতা, উপযোগিতা 

ও প্রশ্নোজনীয়ত! খাকার প্রতোকেরই পরস্পয়ের প্রতি হখাসস্তব খ্মেছ, 

তক্তি ও সত্থীস্ছভৃতি-সম্পন্ন হওধা উচিত ও গ্বাঙাবিক । হিনুসমাগে 



১১২ জাতিতঘ। 

এতাবৎকাল সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে । এখন ইহার বিপধ্য 

ঘটাইলে অর্থাৎ সকলেই স্বন্বপ্রধান ও সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া নিকষ্টবোধে 

জবধর্ম ছাড়িয়! উতকৃষ্টবোধে পরধশ্ম গ্রহণের বৃথা চেষ্টা করিলে, এব! 

পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কেহ কাহাকেও না মানিলে, সমাজ ক্রুশ: 

বিকলাঙ্গ ও অকশ্মণা তইয়া শেষে আপন অস্তিত্ব পর্যান্ত হারাইবে। 

(১২) শাস্ের কদর্থ করিলে এবং শ্বেচ্ছানুলারে পৃর্বপুরুষাচরিতত 

চিরজন আচার পরিত্যাগ করিলেই জাতৃ/ৎকর্ষ লাভ কর! যায় না। 

ইহজল্পে জাতাতৎকর্ধ লাভের ছুটি মাত্র উপায় শাস্ে নির্দিই হইগাছে_ 

অপঃপ্রভাব ও বীক্জপ্রভাব। যথ। মত -- 

«“তপোবীত্জপ্রভাবৈস্ক তে গচ্ছন্থি যুগ যুগে। 

উতকর্ষঞ্চাপকর্ষক মনুযোগহ জন্মত:৪॥* (১০৪২) 

তপংপ্রভাবে বিশ্বামিআদি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাহ্ষণত্ব লাভ করিয়া- 

ছিলেন, এবং বীজপ্রভাবে খাধাশূঙ্গ বেদব্যাসাদি নিরষ্ট যোনিতে 

জন্িয়াও ত্রাহ্মণ হইদ্বাছিলেন। এত কালের পর বৈদ্য প্রভৃতির কি তপঃ- 

প্রভাব ঝ বীল্জপ্রভাব ঘটিল যে, তাহারা জ্াতুৎ্কর্ষ লাভের অধিকারী 

হইলেন? 

(১) জাত্যুংকধ খ্যাপন করিলেই যে সম্মান বুদ্ধি পাইবে এবং 

নিরষ্ট জাতিতে থাকিলে ঘষে সম্মানের ছানি হইবে, একপ মনে কর! 

বাতৃলতার পরিচায়ক । দেখা ধায়, ষেসকল কারস্থ, বৈদ্য, কৈবর্ত, 

শৌগ্ডিক, স্থবর্ণবশিক্ প্রভৃতি সমাঙ্গে গণা মান্ত ও যশস্বী হইয়াছেন, 
তাহারা স্বীয় বিস্ভাবত্ত! দানশৌগুতাদি সদ্গুণেই সেইরূপ হইতে পারি- 

বাছেন; আতুাৎকর্ষ খাপন করিয়া হন নাই। ৮ সারদাচরণ মি 

মহোদয় অসাধারণ গ্রতিভাবলে যোগ্যতার সহিত্ত বিশ্ববিস্তালম়ের সর্বববিধ 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। এবং ওকালতি ও জিত করিয়া যে সম্মানজাভ 



উপসংহার । ১১৬ 

করিচাছিলেন, পইত। লইয়া তদতিরিক্ত কোনও সম্বানই লাভ করিতে 

পারেন নাই, বরং নিন্দাভাজনই হইয়াছিলেন । সম্মান অসশ্মান সত্বক্ধে 

শাস্তকারেরাই বলিয়াছেন-- | 
প্জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পৃজয়েৎ। 

অপি শৃত্রধ। ধশ্মজং সন্ব-তরমভিপৃজয়ে ।” 

( মনা, জগ, ৪৮1৪৮ ) 

চরিত্রহীন ক্রাঙ্ষণফেও সম্বান করিবে না। পবন্ত সচ্চরিত্র ধার্থিক 

পৃ্রকেও সম্মান করিবে। 

“অনারধ্যঘাধ্াকর্মাণ-মার্ধাগ্চানাধ্য কর্মিণম্। 

সম্প্রধার্যাব্রবীন্ধাত1 ন সমৌ নালমাবিতি॥ ( মন্থ ১1১৩) 

শৃপ্ত ত্রাক্মণের কারা কৰিলে এবং ব্রাহ্মণ শৃদ্রের কার্ধ্য কণিলে উভন্ে 

সমান নহে ( অর্থাৎ তাদুশ শুর আতিতে ত্রাক্ষণ এবং তাদৃশ আন্ণ 

জাতিতে শৃদ্ঘ হয় না), অথচ অলমানও নহে ( অর্থাৎ তাদৃশ শু 
বাক্ষপবৎ মানত এবং তাদৃশত্রাহ্ষণ শৃত্ববং অমান্ত)। বিধাত! বিশেষ 
বিচার করিয়া এই কথা বলিদ্বাছেন ।--ইতযাদি। 

ধাহাদ্বের জাতিতত্ব আলোচিত হইল, ঠাছার! আাতৃঙ্থানীয় বলিয়া, . 

তাহাদের হতের সমর্থনপূর্বধক প্রীতিলাধনের উদ্দেশে, অথচ পপ্রিয়ঞ 

নানৃতং জ্রয়াৎ" ( মিধ্যা করিস প্রিয় কথা! বলিবে ন।) এট শান্ত্রশাননের 

অনুসরণে এই প্রবস্ধ লিখিতে প্রবৃত হইয়াছিগাম; কিন্তু ছুর্তাগ্যবশতঃ 

তাহাদের প্রিয় কথ! বলিবার কোনও সঙ্গ ন|পাইয়া তদ্বিবয়ে হতাশ 

হইলাম। অতঞব তাহাগ্গের নিকট সাঙ্নয় অন্রোধ, এই প্রবন্ধ 

দর্শন ব। জবণ মাত্রেই আমার উপর খচগাহত্ত না হন ক্ষণকালের জন্ত 

ত্বজাতিগত পশ্গাত ভূলিয়! গিয়া, উধানীন ভাষে ধীর ও হর চিত্তে 
ইহার সমালোচনা, করিবেন। বিদ্ৃর ধৃতরাষরকে বলিয়াছিলেন-_ 

| 



35৪ জাতিতখা। 

"লভাঃ পুরুষ রাজন্ সঙতং প্রিয় বাঙিনঃ। 
অপ্রিয়স্ঠ চ পথাশ্ঠ বক্তা শ্রোতা চ ছুলতিঃ 8” 

প্রিয় বাকা বলিবার লোক অনেকই পাও! যায়; কিন্ত হিতকর 

অপ্রিয় বাক্যের বককাও বিরল এবং শ্রোতাও বিরঙ্স। 

অভ্রৈব শিবষ্। এতেনৈব সর্ব। জাতযে! ব্যাখ্যাতা ব্যাধ্যাতাঃ ( ইহ! 

দ্বারাই সকল জাতির তত্ব বলা হইল)। 

এই জাতিতত্বের আলোচনায় যে মহাশক্তির তত্বানুখীলনে প্রয়!স 

পাইলাম--্যা দেবী সর্বভূতেযু জাতিরূপেণ সংস্থি হা,নমক্তগ 

নমস্তক্তৈ নমন্তন্তৈ নমো! নমঃ 8 

ইতি জাতিতত্বে উপসংহার নামে পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 

জাতিতত সম্পূর্ণ 
পপ 

পইতা-মাহাত্ব্য 
[ কবিরত্ব মহাশয়ের রচিত (রঙনপুরদর্পণে প্রকাশিত) এই উপাধের কবিতাটি 

এবং স্ছার বালকালে রচিচ (অপ্রকাশিত) ২য় কবিতাটি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইর। 

যাইবার জাশস্বার এই পুণ্তকের সহিত সংধোজিত কর! হইল ।-স্প্রকাশক ] 

হে পৈতে | তোমারে নমস্কার । 

তৃমি নবপ্তণ সত, ত্রিদণ্তীতে গ্রস্থিুত, 
অনংখ্যাত গুণের আধার ॥ 

অতি লঘু তবণগুলো, তাছে' চেক্বে লঘু তূলো, 
তাহা হ'তে ভোষার জনম। 

কিন্তু খাক যার গলে, . ত্বারে এ জগতীতলে 

কর তুমি গুরু- গুতা * | 



পইস্ান্যা্ছা্থ্য । ১১৫ 

তোমা ধরি কেহ করে জপ। 

কেহ খায় ভিক্ষা মেগে।  কেহুশাপ দেয় রেগে, 

কেহ খোলে মিঠাম়ের "শপ ” 

কেহ বৰ! গঙ্গার ঘাটে ছাপ দা কাল কাটে, 

বাবুদের বাড়ী কেহ র1ধে। 

কেহ সিধ কাটে দেপে প্রবেশের দ্বার বোপে, 

সর্পাঘাত হ'লে ভাগ! বাধে 8 ৬ 

কেহ বেচে পাউরুটী, কেহ কালীঘাটে জুটি 

যাত্রী ধরে সেজে মা'র পাণ্ডা। 

কেহ বা হোটেল খুলে রাখে গঙ্গাজল তুলে 

হিন্ুমতে মোরগীর আগ ॥ 

কেহ বেচে “চ। গরম” কেহ ৰা মালুর দম, 

ডিষ চিংড়ি কাকড়ার চাট। 

ছোক হন্ তস্য পু, তব গুণে বজ্ঞনত্র! 

লোকনেত্বে ভাসে দ্বিজরাট ॥ 

নিষ্ঠাবান্ যার! কলিকালে, 

তোমারে ধরিস্বা গলে ভার! কত স্বকৌশলে 

সনাতন জাতি ধ্ধ পালে ॥-- 
পট ১ পটে 

». “ শধিলক:-_বজ্জোপবীতং 5 নাগ ব্রাহ্মাসা মধহপকরণজধাং, বিশেষ” 
তোংশ্মদ্িধসা ! ধত+-- 

এভেন যাপস্থতি ভিদ্িযু কর্ণার 

এতেন মোরতি ভূষণ সম্প্রয়োগান্। 
$” উদ ভবতি হ্দৃণে কাটে, 

পি হউ কক পরিযৌক (দৃছফটক নাটক ) 



১৩৬ 

কেহ খার গুড় ছান।, চিনি দিতে করে মানা, 

আতরি ক্ষীরেতে কিন্তু কচি। 
শাস্ত্রের বচন তায়-”” গোকুলে কন্দুশালায় 

অমীমাংস্ শুচি বা অণ্ুচি॥ ৬ 
উইল্সনের বাড়ী কারো বা চড়ানো হাড়ী, 

ত্রাঙ্মণে আনিয়। দেয় খান! । 

একে ত সমাজপতি, তার ধর্ঘে আট অতি, 

তাই গার খুটিনাটি নান।॥ 

যে গেলাসে খেয়ে তাড়ি রেখে দেয় নিধে হাড়ি, 

তাই নিয়ে স্বৃতিরত্ব-নাতি। 

বলে--বেটা কোন্ ধারে মুখ দিয়েছিলি হারে? 
ফিরাইয়া থেয়ে রাখি জাতি ॥ 

কেহ বলে__বৃথা ভার বহিতে ন1 পারি আর, 

ফেলে দেয় তোমা” দুরে টেনে। 

কোনে। পুরুষেতে যার ধারে না তোমার ধার, 

গলে পরে সে কুড়ায়ে এনে ॥- 

মেমন বয়াটে ছেলে মা-বাপের ধন পেলে, 

মুটো-মুটে। দেয় ছড়াইয়া। 
মোসাহেব সেজে ছলে বাস্তঘুদুদ্দের দলে 

ছুই হাতে লয় কুড়াইয়া॥ 

দেবছিজে এক পাই দান ধার দেখি নাই, 

সেও ভোমা পাইবার তরে। 
- সস পথ 

* "গোকুলে কন্দুশালাযাং ভৈলবস্েকুষহ্থয়োঃ। 
অনীফাালি শৌচাছি বাজবৃডঠাভুযেযুত /” (শ্বতি) 



পইতা-মাহাত্ম্য। ১১৭ 

শই নিতে ব্যবস্থায় অধ্যাপকদের পান্ন 

অর্থরাশি ঢালে অকাতরে ॥ 

না করুক সন্ধ্যাচ্িক, হউক পামরাধিক, 

তব গুণে লতে নমন্ধার। 

বেদে অধিকার পায়ঃ অশৌচ কমির যায়, 

তাই এত আদর তোমার ॥ 

সিকি পয়সার সুত ! ধর গুণ কি অদ্ভুড |! 

কার শক্তি তোমার সমান? 

আছে তারে-তারে তব প্রণব প্রভৃতি নৰ 

গ্েবতা সতত বিদ্তমান। * 

কারে! ব্রাঙ্ধণের প্রতি যদি হয় ক্রোধ অতি 

কতু কোনে কুকাধ্য দেখিয়।। 

সেও দেখি কয় রখে-_ পইতা খুলিয়া মুখে 

জুতাইব লাধ মিটাইয়!॥ 

ইতে এই বুঝিতেছি সার ।-- 

বিগ্রকূলে জন্ম জন্য ্রাঙ্ধণত্থ দহে গণা, 

তুমি পৈতে ! তার মূলাধার॥ 

আগে ব্রাহ্ধসীর হাতে আশ নার মুখ হ'তে 

ৰাহিরিতে কতই যতনে । 

এখন অনা+সে “মিলে. বাহির করিছে *রীলে 

হাড়ি মুচি ভোগের লম্মনে ॥ 

বেদগাছিতে করি দৃ্টি-. তোমাৰ প্রথম হি 

্দ্ধা বিষ মহেশ্বর হৈতে +। 

ঞ ০০১৮০৮০৮৮৬৪ ইতভাছি ( গৃঞ্জাস প্রধ )। 

“হখাণোৎপাহিতং গৃজং বিকুন। জিওনীিন্। 

কেশ চ কতো! গ্র্থিঃ সাধিত্যাচাভিমস্রিতধ ।" ( পৃহথাসংগ্রহ ) 



১১৮ ' জাতিতত্ব। 

এবে তায! হতমান, তোমারে বাড়ছে স্থান: 

ও ধন্ত তুমি ধরাধামে পৈতে !! 

ঘুড়ি! * 
এই যে উঠিতেছিলে ধীরে ধীরে । 
মৃদ্ধল মধুর মলয্-সমীরে ॥ 

কারেও না গণি? কারেও না মানি। 

আপন গৌরবে হয়ে অভিমানী ॥ 

বিমল আকাশে, মনের উল্লাসে। 

ভেবেছিলে -যাব ত্রিদশের বাসে । 

একি পরমাদ, কে গা'ধল বাদ। 

অকন্ম'ৎ শুনি অশনি-নিনান ॥ 

উঠিল পশ্চিমে কাল নব ঘন। 

নিমেষের মাঝে ছাইল গগন ॥ 

সবেগে বহিল প্রবল বাতাস । 

লুটাইয়া৷ পড়ি হইলে হতাশ! 

“অতি বা'ড় হলে পড়িতেই হয়" 

সত্য এ প্রবাদ, জানিস নিশ্চয় ॥. 
ই শশীপিশ টি সী শিশীশিগিি ] ািিিশীশ্শীশীশিশ শি শিশীশপীপটিশি তত শা) 

* কবির মহাশয় বাল্যকালে (৭ হঠতে ১০ বৎনর বর পধ্যপ্ত ) মাতুলালদ্কে 
থাকিয়া ডাহার মাতুকের টোলে অধায়ন করিতেন। সেই অবস্থাতেই তিনি মুখে-মুখে 
সন্ভাবপূর্ণ সংস্কৃ$ ও বাঙ্গাল। কবিত। রচন। করিতে পারিতেৰ। তৎকালে সংস্কৃত গাব 
রচিত "পদ্ধমুক্তাবলী” পর্িতগণের জাগছে হার মাতুদ ছ।পাইয়াছিলেন। সেখানে 
চড়কের লয় বড়-বড় ঘুড়ি উড়াইবার প্রতিবোশিতা হইত (এ্রধথমণ্ড বোধ হছ হই 
থাকে ), তন্মধেয একখানি ঘুড়ির জৎকানিক অবহা! দেখিয়া! ভাহার মাতামহসম্পকার 
একজনের আদেশে ইহ! তৎক্ষণীৎ হন। করিস়াছিলেন্। চর 

5 



প্রতিবাদ ও উত্তর। 

মাসিক বস্থমতীর (১৩৩২) মাঘ-সংখ্যায় প্রযুক্ত ভবতারণ ভট্টাচার্য 

বিস্তারত্ব কৃত “জাতিতবের গ্রতিবাদ* বাহির হইরাছে। তৎপৃৰে 
বৈচ্ব্রাজ্ণসদিতি হইতে প্রচারিত বৈদ্যহতৈযিন্নী পত্িকার অগ্রহা *ণ- 

সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোরত্ব কত “জাতিক্রাক্ষণের 

বৈষ্ভনিছ্েষ" নামে একটি প্রতিবাদও আমার শিকট প্রেরিত হইঘাছে। 

আরও কঠ়েকখান পন্রকায় প্রতিবাদ বাহুর হইয়াছে-অন্ের নিকট 

ছইতে দেখিয়াছি । সকলগ্লিই কাঠিকসংপযায় প্রগাশিভ প্রথম অংশের 

প্রতিবাদ । লকল গুলিকেই পায় আমাকে অব্রক্ষণ। গশুধূর্থ, রক দি, 

কূপমপ্তক ইতি বিশেষণে বিভৃষিত কথা ইইয়াভে, এবং অনেক ঠাটা- 

বিজ্ঞ4ও আছ । বেচ কেহ আমা চর কমালোচনেন প্রবৃত্ত 

হইয়াছেন। একরপ [িজ্দাবাদে ব1 স্বন্পরখনে আমি বন্দুমাজ বিচলিত 

নহি; যেচেতু ভগবানের উপদেশ-াহার প্রীতি সাপন কগিতে 

হইলে “হু ধামর্যভযোদ্বেগৈন্মুজি:, তুল) নন্ধাব হন্দোনীশ ইত্যাদিস্কণ হইতে 

হদ্ছ। ঈদৃশ আচরণে গ্রতিবাদকার৯গের আংজাতা, বিদন্তুতা ও 

আক্মপ্রলাদ প্রকটিত হইতেছে বটে; কিন্ধু জামি অব্রাদ্ষণ 

ইত্যাদি হইলেও ঠবন্ডদিগের আম্খণত্ব কিছুতেই সিদ্ধ হইতেছে ন। ও 

হুইবেও না, ইহাই হুঃখের বিষয়। কেহ কেহ শাস্ত্রের অপব্]খ)। করার 

ঘবোষে আমাকেই অপরাধী করিয়াছেন; আপব্যাথয] করার কে 

অপরাধী, তাহা ত পঠকপণ বুঝিতেছেন । বিছ্বান্ ও বুঙ্িমান্ হইয়? 

বৈদোরাও থে এখন ন। বুঝিতেছেন তাহ নহে; তখ/পি তাহাদের এন্ধপ 

গ্রতিবাধ করা”-*চাতরে ভেঙেছে হাড়ী”? তাই “মুগুমালার ধা”. 
খামাট।” 



১২ জাতিতত্ব। 

একজন বৈস্থ লিখিয়াছেন--"জাতিতত্তবের লেখক যখন ভীমরুলের 
চাকে আঘাত করিয়াছে, তখন তাহাকে প্রত্যেক ভীমরুলের দংশনজাল! 

ভোগ করিতেই হটবে।” পরস্ধ উহ্থার প্রতিষেধক বহু প্রক্রিয়া থাকায় 

তজ্ন্ত আমি চিস্তান্বিত নহি । আমার চিন্তা এই যে, ভীমরুলদিগের 

এত কাল ধরিয়া এত যত্বে নিশ্মিত এত সাধের প্রকাণ্ড চক্র এ গণ্তমূর্ের 

্বণ্ডাঘাতে অকাণ্ডে বিখণ্ডিত হওয়ায়, তাহার! কত কালে ও কিরূপে 

উহার পুননিশ্দাণে সম্্থ হইবে। 

যদিও আমি প্রবন্ধের প্রারস্ডে লিখিয়াছি_-আমার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ না 
হইলে কেহ প্রতিবাদ করিবেন না, এবং অসার প্রতিবাদের উত্তর আমি 

দিব না, তথাপি তাহারা ততটা সময় অপেক্ষা করতে ন। পারিছ। যখন 

প্রতিবাদ করিয়াছেন, ভখন অগত্যা আমাকে ভাহাদের সম্থান রক্ষার্থ 

সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইল। তৎপুরবেব একট! কথা বলা উচিত, 

তাহারা যাঁদ "সংসা বিদধ'ত ন ক্রিয়াম” এই শীতিবাক্যের অনুসরণ 

করিয়। এতট1 অধীর না হইতেন, তাহ] হইলে এবপ অনার প্রতিবা 

করিয়া সাধারণের [নিকট হাশ্াম্পদ হইজেন না, এবং আমাকেও এ বৃথ! 

পরিশ্রম করিতে হইত না। 

বিদ্যারত্বের প্রতিবাদ । 

১। টৈছ্যের। কোনও স্থলেই ঝ্বান্ষণ জাতির ব প্রকৃত ব্রাহ্মণের 

অপমান ব»] কুৎসা রটনা করেন না... | 

শউভম্ু- বৈভের! ব্রাহ্মণদগের কুৎসা রটনা কেন না শুনিয়া 

স্থখী হইলাম; কিন্তু বৈভগ্রবোধনীতে (৩ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে 
“ছিজাতিদিগের মধো বৈদ্ভগণই শ্রেষ্ঠ* এবং “বৈস্ভগখই প্রত ব্রাঙ্ধাণ- 

পঙ্জবাচা, অপর স্রান্ধণের। ত্রাছ্ণ নামের অনধিকারী” ইত্যাদি, এ সফল 

কথা কি ত্রান্মণজাতির ব! প্ররুত হ্রাক্ষণ্র 'অপমাননূচক নহে? মা 



প্রতিবাদ ও উত্তর। ১২১ 

“ভারতের যে ছুইটি ক্নোকাংশ তৃলিয়! এক্সপ অপব্যাথা! কর! হুইস্থাছে, 
তাহ! শুল প্রবন্ধের ৫ নঙ্বরে দ্বেখুন। ৃ 

ভট্টাচার্য উপাধি দ্েখিয্া বিষ্ারদ্ব মহাশয়কে প্রথমে জাঙ্ছণ মনে 

করিয়াছিলাম; কিন্তু বৈষ্যপ্রবোধনীর এরূপ উক্তিতে [তিনি শ্বাবমানন! 

বোধ ন! করিয়া তৎপক্ষাবলম্বনে আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করায়, এখন 

মনে হইতেছে-তভিনি বৈস্ক ( বৈস্যপগ্রবোধনীতে বৈাদিগের ভষ্টাচাধ্য 

উপাধিও উল্লিখিত হইয়াছে--৭ পৃঃ); অথব। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও 

অযত্বলন্ধ স্বীদ্র কৃতিত্ব খ্যাপন করিবার জন্ত ফোনও বৈছেের লিখিত এ 

প্রতিবাদে অবিচারে নিজ নাম সাক্ষর করিয়া ধনাশ্বগ্ত হইযাছেন। 

কিনব! কোনও বৈচ্যই এনপ প্রতিবাদ লিখিয়া প্রবোধনী-লেখকের ভা 

নিজ নাম গ্রকাণ করিতে সাহলী নাহইদা এইকলিত নামটি বলাই! 

দিয়াছেন। 

টস প্রবোধনীতে টবস্যগণকেই প্রকৃত ব্াহ্ধণপদ্রবাচা বল হইলেও 

'বিষ্যারত্ব মহাশয় প্রবোধনী-লেখকের প্রতিনিধি হইয়া এখন ব্রাক্ষণ- 

জাছিকে প্রকূত বাচ্ছণ বলিয়া সে সুর বদলাইযাছেন কেন, বুঝিতে 

পারিলাম না। 

২। বিজ্ঞাবারিধি মহাশয় প্রথম পরিজ্ছেছের নাম দিয়াছেন "অঞষ্ঠ 

বা বৈদ)”...... । অথচ বৈদ্বকে “অতি নিক জাতি” বলিয়াছেন 

শ2--"ন্ঘ বা বৈধ্য" নাম দিয়াছি, ইহ! বিধ্যারত্ব হাশর কিনুপ 
চক্ষে দেখিয়াছেন ? আহি ত “অন্বষ্ঠ ও টৈদ্য” এইরূপ নাধ দিয়াছি। 

বৈছাপ্রবোধলীতে (২২ পৃঃ) “বৈষ্যগণ অনষ্টজাতীয় নহেন* ইত্যাদি 
লিখিত হওয়ায় টৈদ্য জাতির শাস্রোভ লক্ষণই দেখাইয়াছি। 

ও। পুখক কটিষেশে উপবীতধাতী বৈদ্য কোথায় দেখিষাছেন, 

তাহা প্রকাশ করেন নাই." 



্ এ টি ১:৮০ 

শ2--৩, ৪, বৎসর পূর্বে বৈদ্যগগকে কোমরে পইতা রাখিতে, 
,কেবর আমি নহি--সকলেই সর্ববজ্জ দেখিয়াছেন বলিয়া অনাবশাক বোধে' 

কোথার দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করি নাই। অবিহিত হইলেও, 
তাহারা কটিছেশে কেন উপবীত রাধিতেন, তাহা ১১ নম্বরে বলিয়াছি। 

৪। বৈদা জাতির আভান্তরীণ লমাজসস্কার ও উন্নতিতে ত্রাঙ্ষণ 

জাতির কোনও ক্ষতি আছে কি? 

শউঃ-কোনও ক্ষতিই থাকি ন!, যদি তাহারা শাস্ত্রের অপব্যাধ্য। 

করিয়। ব্রাহ্মণদিগকে পত্রান্ধণ নামের অনধিকারী” ন। বলিয়া, অন্ত উপায়ে 

আপনাদগের সমাজসংস্কারে ও উদ্নতিসাধনে লযত্ব হইতেন। ত্বাহার 
উপর ব্রান্মণদিগের মহিত বৈদাদিগের পুরোহিভ-ফুজমান ও গুরু-শিষা 

স্বদ্ধ চিরপ্রচ'লঠ) এক্ষণে বৈগ্াগপ একাদশাহঠে শ্রান্ধ। শ্রার্ধে পক 

বাবহার, শান্ত পাষের প্রস্থোগ ইত্যাদি অশান্ত্রীয় কাধ) করিতে থাকার 

অগতা। এ সঞ্চল শিষা-ষ্মানকে পরিত্যাগ করিতে হইতেছে বলিয়। 

ঝাদ্ধণ জাতির ক্ষতি হইতেছে বৈ কি। তাহার যে সকল প্রমাণের 

বলে আপনাদের ব্রাচ্ধনন্ব প্রতিপঞ্জ করিয়াছেন, তাহাদের একট।ও তদ্ধি- 

হয়ে অনুকূল হে । কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইয়া হদি ব্রাঙ্মণ হইতে 
পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের! কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করিবেন না, বরং পরম 

আনন্দিতই হইবেন। 

৫) মস্ত কোথাও বলেন নাই যে, অস্বষ্ঠ বর্ণপন্কর। অগ্গুলোম- 

বিবাহজ্গাত সন্তানকে বর্ণসস্কর বলা যায় না। মহবচনে প্পষ্ট আছে-- 

ষ্যভিচাংরণ বর্ণা নাম্.**'-.*" 1” মোট কথা, অবৈধ সন্ভানই বর্ণসন্ধর বা 

বর্ণনিকষ্ ( সঙ্কর "নিকৃষ্ট, মিশ্রণ নহে )। 

সউঃ--তৃতীয় পরিচ্ছেগ্রের ২ নম্বরে ইছার উত্তর এবং “ব)তিচারেপ 
ব্্ণানাং* ইছার প্রকৃত অর্থ দেখুন। 



প্রতিরাগ ও উততয়। ১২৬ 

“জু অন্থ্ঠকে বর্ণসষ্কর ফোধাও বলেন নাই” ইহা কি বিস্তার 
যহাশরেন্স উপযুক্ত কখ। হইয়াছে? অসবণ-স্রীপুংসজাত সম্ভান থে বং. 

সন্ভর। এ কথা বলিবার প্রয়োজন না খাকিলেও মহ স্পাই করিবা“বাদ্খাহ 
বৈশ্তকন্তায়ামষতো! নাঘ জারতে" হতে “নিষাধস্তী তু চওালাৎ পুজ- 

মন্ত্যাবসাধিনম্* পর্ধান্ত বলিছা। তৎপরে বশিয়াছেন- “সরে জাতরস্থেতাঃ 

পিতৃমাতৃ প্রদর্শিত: বর্ণসৃষ্কর বিষয়ে মাতাপিতার নিষ্েশপূর্ধাক এই: 

গকল জাতি বলা হইল (১*1৮--৪*)। 

এস্কলে আর একটা কথাও বকবয-টৈভহিঠৈহিদী গ্রতৃউর সংবাধে 

গ্লেখা যায়, এক্ষণে অনেক বৈভসন্তান ব্রাতাপ্রাদশ্চত করি উপনীত ৮ 

হইতেছেন। হাতে স্পওই বুঝ। হাহ তেছে, তাহাদের পতগিতামহায 

পূর্ববপুরুষপণ উানদনলংস্করবাজ্জত |ইগেন। হৃতথাং | বভ। 5 মহাপরের 

মতে *বভিচারেশ বর্ধানাষ। ইত্যাদি ম্থংঠলটি ক বরৃণন্কএতের একমা 

প্রমাণ বলিছ। স্বীকার করিজেও বন্ধ অন্বঘটএ বর্ন হতাথপরই 

হইতেছে শব কণ্পাক ৩]াসেশ আ'রগ্তে এণসন্করাঃ।" 

লগ্ধর শবের জথ যে নিক, তত কোন্ শানে গাছে? লথর 

শন্ব বিশেহা। পিকঃ শব্দ বিবেধণ। সুতরাং সন্ধরের অথ 758 হইতেই 

পারে না, হছ। বালকেরাও জানে । আনৈধ সঙ্গানই যদি বশালি$8, তবে 

মন্থ অনুলোমজাত অস্ঘটাদি বৈধ সন্ভানদিগকে আপসদ (নিই), এবং 

বিলোমঙাত শুতাদি অবৈধ সন্কানদিগকে জপধ্বংস্ধ (অধম) বলিয়াছেশ 

কেন? (১০১৭ ও ৪*)। 

৬1 (বিশ্য।+ অপ.» ওবেদ+ক্য্তৈত) এ স্থলে দুটি 

যত উল্লিখিত হইয়াছে । একটি পাশিনির মঙ। আপরটি অঙ্গ ব্যাকরণের 

হ্ত। মু,ও ক প্রত পাণিনির ব্যাকরণ নাই, ভাহাও কি সমালোচকের 

জান! নাই? 



উঃ-জানা না থাফার কি পরিচয় পাইলেন? প্রবোধনী-লেখক 
“মতান্তরে বেদ + ফা » বৈদ্য" লিখিয়াছেন বলিছ! আমি লিখিয়াছি-- 
“উক্ত অর্থে ফ্য প্রতায়ের সুত্র নাই।” কোন্ অন্ত ব্যাকরণের মতে 
'বেদ+ফা বৈদ্য হয় বলুন ত? 

৭। বিভ্বাবারিধি মহাশয় লিখিয়াছেন--“বেদজ ও বেদাধ্যা়ীকে 
বৈষ্ত বলে, এমন কথা কোনও শাস্ত্রে নাই।* যে বাকাটি দেখিয়া 
বিস্তাবারিধি মহাশয়ের পিত্ত চটিয়্াছে, সেই মহাভারতের বাঙ্কয-- 
পথ্িজেযু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংর:1” কালীলিংহের মহাভারতে বিশজন পণ্ডিত 
উহার অস্থবাদ কগিয়াছেন-+ত্রাক্ষণের মধ্যে বেদজ পুরুষেয়াই শ্রেষ্ঠ ।” 

যেকোন সংস্কত অভিধান খুজি দেখুন, বৈদ্ত শব্ধের বেদজ ব। পণ্ডিত 

অর্থের স'হত চিকিংলক অর্থ পাশাপাশি রহিয়াছে ।-**..শব্বকল্পক্রম 

কি বলিতেছেন দেখুন, "বৈস্ঃ পণ্ডিত: ॥ যথা কাত্যায়নঃ-নাবিভানান্ত 
বৈদ্ভেন দেয়ং বিস্তাধনং চিৎ |” বাহার বেদোজ্জল। বুদ্ধি ( প1+ 
ইত6. ) আছে, সেই ত পঙ্গিত? 

শ2-নীলকঠের টাকায় আছে “বৈস্কাঃ বিস্তাবন্তঃ (৫নং দেখুন)। 
মহাভারতের অন্থবাদক বিশঙ্জন কেন--শভাধিক পণ্ডিত অপেক্ষাও নীল- 

কণ্ঠের প্রামাণ। ধে অধিক, তাহাও কি বিছ্যারত্ব মহাশয়কে বলির দিতে 

হইবে? কালীসিংহের জন্ুবাদ এবং শব কল্পস্রুমের অর্থই যদি অধিকতর 

প্রমাণ হয়, ডা! হইলে বিভভারত্ব মহাশয় একচস্ষ হইয়া, বৈদ্তদিগের ব্রাহ্মণত্ব 

প্রতিপাদনের জলন্ত প্রবোধনীলেখকের কৃত উক্ত মহাভারতীয় বাকোর 

পদ্ধিজছিগের মধো বৈদ)গণই শ্রেষ্ঠ* এই অনুবাদ এবং উক্ত কাত্যায়ন- 

বচমের «টৈদ] কখনও বিদ্যাহীনকে বিদ্ঞাঞ্জিত ধন দান করিবেন ন” 

এইরপ ব্যাধ্যায় ( ॥নং ধেখুন ) দোষদর্শী না হইয়া আমার লেখাতেই 
শযদৃরি হইয়াছেন ফেন? 

অযরকোযারি কোন্ লাস্কত অভিধানে বৈদ) পন্যের যেছজ বা পণ্ডিত 



প্রতিবাদ ও উদ্ধর। ১২৫ 
ও চিফিংলক অথ পাশাপাশি রহিয়াছে? বিধ্যারত্ব যহাশয়ের সংস্কৃত 

অভিধান “শবকজ্জক্মে”্ও ত বৈদ্য শবের অর্থ 'প্ডিত'ই আছে, হেজ, 

নাই। তছুদ্ধত কাত্ত্যায়নবনটি মাত্র তুলিয়াই বিষ্যারত্ব মহাশয় 
হাত গুটাইয়াছেন কেন? উহার পরেই আছে--প্বৈদেতন বিছুব। ই 

দারতত্বম।* অর্থাৎ কাত্যায়নবচনস্থ বৈধ শঙ্ষের অর্থ বিখান্ (ফাতা 

রনধচনের বিশদ ব্যাখ্যা € নগরে হেখুন') | ৬নম্বরে আহি টদাশকের 

বছ প্রয়োগ ও চীক1 উদ্ধত করিয়াছি । কোনও টীকাকারই কুজাপ, 

বৈদাশব্দের বেদ অর্থ করেন নাই। 

প্ড। শব্দের অর্থ 'বেঙগোজ্ছলা বৃদ্ধি' এবং পণ্ডিত শব্বের অথ বেজ... 

কোনও অভিধানে এবং অন্ত কোনও শানে কেহ গেখাইতে পরেন কি? 

পত্তি্ত ও বেদজ একার্থক হইলে অমর [বদ্বৎপর্যায়ে পণ্ডিত পরিয়া বেজ 

পর্ধ্যায়ে -শ্রোত্রিয়শ্ছাবসৌ লমৌ” পৃথক্ উল্লেখ করতেন না। সর্বা- 
সংগ্রহকারক শন্ঘ কল্পাক্রমেও দেখা যায়-- 
পু বৃষ: হতি ঘেদিনী। তত্বানুগা বুদ্ধ; ইতি ছেষচঙ্্র:ঃ। 

পণ্ডিত: পণ্তা বুদ্ধি: ল! জাতা অন্ত । শান্তজ:। “২: ক্রিয়াবান্ 
সপণ্ডিভঃ ইতি মহাভারতে বনপর্ব 1. শুনি ঠহৈৰ শ্বপাকে ১ পঙিতাঃ 

সম্দর্শিন: ইতি শ্রমন্তগবাশীতাযাহ। তৎপর্ধযার:-বিদ্বান্ (বিপশ্চিৎ'"* 

ইতামরঃ | বিথিজঞঃ দূরদৃকৃ বেদী--.ইতি শঙরত্বাবলী। (বিজ; মেধাও 

ইতি রাজনির্ঘন্ট:1৮ এতাধত। শন্বকর্মক্রম 'বিদ্বান্, অর্থেই যৈত্ত শখের 

অর্থ 'পণগুত' লিখিয়াছেন। 'বেদজ অথে লিখেন নাউ, ইহ] স্পহ বুঝ! 

যাইতেছে। 

বিভ্ভারদ্ব মহাশয় বেদীর অর্থই যেন যেঞজ মলে না করেন? ছেছেছু 

শব্বকম্পরছেই আছে--*ম্বেদী পণিতঃ | আছ ইতি কেচিৎ। জাতি । 

সকলে(এানেন, বেধ ভিন্ন বিভার় অভিজ্ঞ হইলেও ভাহাকে বিদ্বান ও 

পর্তিত বল! বায়। এ 



১  ১জাতিভন্ক 1: 

উদ্ধত এ্রমাগাবলী দ্বার] দেখা যাইতেছে, পণ) শব্ষের অর্থ ফেধলই 
বুদ্ধি (জান)। পাণিনীয় উপাদিবৃত্তিতেও আছে--পপণ্ডা বৃদ্ধি ।* 

খ্বাহার বেদ, শ্বতি, তর্ক, কাব্য প্রভৃতি কোনও একট! শাস্তে জান থাকে, 

ঠাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলেই পণ্ডিত শব্ষের বাৎপত্তিতে 

পণ্ড! বেদোক্জল। বুদ্ধিং, স্বতৃযজ্জল! বুদ্ধি:, তর্কোজ্জল। বুদ্ধিঃ বা! কাব্]োজ্জপা 

বুদ্ধিং ইত্যাদিরূপ বলিতে হয়। * 

৮। মহাভারতে “ছ্িজেধু বৈষ্ভাঃ শ্রেয়াংস:* এই খধিবাকা শুনিয়াও 

বিদ্যাবারিধি মহাশয় বিচলিত হইয়াছেন । 

শ2- বিচলিত হইয়াছি বটে, কিন্তু এ খধিবাক্য শুনিয়া] ও দেখিয়। 
হই নাই? যেছেতু উহার প্রকৃত অর্থ ৫ নম্বরে দেখাইয়াছি। প্রবোধনী- 

লেগক উহার অপব্যাখ্যা করিয়া অসঙ্কোচে তাহা প্রচার ও তন্থারা 

বৈদোর ত্রাহ্গণত্ব প্রতিপঞ্জ করায়, এবং বিদ্যারত্ব মহাশম্র কালীপিংহের 
খন্থবাদকেই প্রমাণ বলায়, তাহাগের পাগিত্যদর্শনে বিচলিত হইয়াছি। 

স্িজোলতেন্ল প্রতিন্বাচ্ 

[ পূর্ষোক্ত প্রতিবাদের উত্তরে যে সকল কথা বলিয়াছি, ইহছান্ে 
সেগুলির পুনক্ক্তি করিব না ] 

১। বস্বগর্ত বারিখি মহাশয়ের এই আলোচনারস্ব দেখিয়াও অনেকে 
অবজ্ঞাঙ্য়ে বলিতেছেন--*্ষত মোগল-পাঠান হত হ'ল ফাসি পড়ায় 
সকাতি!” কত কত মহামছোপাধ্যায় স্থার্তপণ্ডিত যে সকল প্র্থাণ 

'অশাস্ীয় ব! অযুক্কিযুক্ত বলিভে পারেন নাই, তাহাই আজ বিধেষাক্ 
বারিধি অগ্রাধাণা বলিতেছেন। বারিখির বিষ্যাবাছি ঈর্ধাবিহেষের 
গদ্ধকর্ধদ ছারা পঞ্চিল কিংব1 “অন্ত কোন কিছু" গুরুজব্য ক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত 
ন। হইলে তাহার অন্তরেও এয়প দুর্াবর্ের করি কখনও হইত না। 



প্রতিবাধ ্'উত্তর | তন 

(দিছে আত লাত করিবার বত বিশখ্বাহিজ। যতঞষ গ্রতৃতিকে 
ক্ষত কাল ধরিয়া কত কঠোর তপন্যা করিয়াও কৃতকার্য ও অকতকাধ্য 

হুইভে হইয়াছে, গোটা! কতক অবখার্থ বচন তুলিয়া ধাছার। অনায়াসে 

সেই আান্বণত্ব লা করিতে পারেন, স্াভিকে ফাসি পড়াইতে হেখিস্বা 

তাহাদের উপহাস করা শোভা! পার ন।। (স্বাথপত্ডিত্ত ভিন) কোন্ কোন্ 

যহামহোপাধ্যায় ম্মার্ভপঞ্ডিত এ সকল বচনকে অশাস্বীর় ও অসুক্তিঘুক্ত 

বলিতে পারেন নাই, তাহাদের নাম প্রকাশ করুন দেখি। আমি যিদ্বেষাস্ধ 

হইয়া এ প্রবন্ধ লিখি নাই (৩২ পৃঃ ২৯ পং)। টৈহ্া প্রভৃতির এহিক ও 

পারজ্রিক কল্যাণের জন্তই লিধয়াছি। শিরোরদ্থ মহাশর আমাকে, 

উপহাস করিবার অভিপ্রাথ্দে যে কপক খাটাষঈয়াছেন, তাছাতে অব! 

বর্ণনায় তিনি নিজেই সাধারণের উপহাসাম্পদ ছইয়াছেন। হেছেতৃ 

বারিধিতে পন্ককর্দিষের সম্ভাবন! নাই, বারিধির বারি কিছুতেই 

পদ্কিল হয় না, গুরুজ্রবাক্ষেপেও উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে না, এবং হজ্জ 

ভাষাতে ঘৃণাবর্তও ঘটে ন।। 

আমাকে উদ্দেশ করিয়। তিনি লিখিয়াভেন-- 

“কালসর্পের বিষদত্ত ভগ্ন হইলে, আবার কালাগরে ঘেষন তাহ! পুন- 

'কুদগত হয়। তাহার কখনও সে আশ! পুশ হইবে কি?" 
থে তগ্রবিষদন্ত কাললর্পের নিহিষ দস্তের সাধ্যনা আচড়েই 

অত বৈভের হন্তিষ্ে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত ও গাতযাহ উৎপনজ হওয়ার তাহারা 
প্রলাপ বফিতেছেন, তাহাজ বিহহন্তের পুনরুদগহনে এখনও আবিশ্বান 

করা টচৈতনা-লোপেরই লক্ষণ। 

হ। শুনিয়াছি, এ বারিধি গাহার অবিকত চিত্তের অবস্থার 

“গ্ছহিকরন্ব' লিখিয়া, সেই পুস্তকের গ্রথম সংস্করণে বদর খড 

বৈষ্ান্টুরের বাবস্ক। দিয়াছিলেন। ইহা তাহার নিজের ব্যবস্ব। নহে, 
খহকাল পুর্ব হইতে ভীহাবের বহি পপ খান দি 



১, ১২৮ . -স্কাক্ছিতয । রঃ | | | 

আসিডেছেন। তাহায় অঙথসরণে! উিজি়এবাহাছরি নাই ভাবিদ্বাই 

যোধ হয় তিনি ধন্য পুরুষ হইবার অতিগ্রায়ে “একটা নৃতন কিছু' করায় 

দুঃসাহস দেখাইযাছেন। কিন্তু ছুইটি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিরা, নিজের 

মরধ্যাদ1 কতট! স্্জ করিয়াছেন তাহাও ধাহার বুঝিবার শক্তি নাই, 

তাহার একপ ছঃসাহস কেন? 

২উ০--'আহিকতত্ব' নহে, শআহ্ছিকফতা" এবং প্রথম সংস্করণেও: 

নহে, পঞ্চম সংস্করণ হইতে উপযুপরি কয়েকটি সংস্করণের উপক্রমপিকায় 
ঠবদ্যকে চিরপ্রসিদ্ধ অশ্ষ্ঠ জানিয়াই তাহাদের টবস্তাচার লিখিয়াছিলাম। 

»-ফিন্তু মূল গ্রস্থের আকার ক্রমশঃ বঞ্ধিত হইতে থাকায় উপক্রমণিকার ১ 

অনেক অংশ পরিত্যক্ত হওয়ায় তৎসঙ্গে উহাও পরিত্/ক্ত হইয়াছে। 

“জাতিতদ্বে* সে কথার অপলাপ করি নাই (পৃঃ ১৪ নং)। বৈদ্যপ্রবো- 

ধনীতে (২২ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে--“টৈদ্যাগণ অথ্থষ্ঠজাতীয় নহেন” 
ইত্যাদি । এইজগই তাহার লেখ প্রমাণ করিয়। শাস্ত্রাছলারে বৈদাকে 

শৃত্রধন্মা বলিতে (দুঃসাহসী নছি ) লৎসাহসীই হইয়াছি। 

৩। বৈদাকে 'বেদে' বলিয়া তিনি যেয়প মিথ্যা গালাগালি করিয়া- 

ছেন, বৈদ্যগপের পক্ষেও রাড়ীয় ও বারেন্্র ব্রাহ্মণের “কুলের কথা” 

প্রচারই বোধ হুয় তাহার গ্রকুত উত্তর । 

শ৯2--আহি বৈদ্যফে 'বেদে' বলি নাই এবং মিথ্যা গালাগালিও 

ফরি নাই। শাস্ত্রে যাহ! আছে, তাহাই লিখিয়াছি (৯পৃঃ ১৬পং)। এত 

কালের পঞ্থ "কুলের কথা” বলিয়া দিবার ভয়ে “প্যারী ! ব'লে 

দিব তোর কুলের কথা এই শ্রা্থ রায়ের কাছে* বলিম্বা গান ধরায়, 

প্যায়ীযোহন বিদ্ভালগ্কার কীর্তনীয়াদিগক্ষে যেরূপ পুরস্কার দিয়াছিলেন, 
কোনও ঝাডীক্স বা বারেঞ্র ত্রান্মণ টৈদ্যদিগকে সেরূপ বা অন্ত কোনরূপ 

পুতক্কার দিবেন কি না, জানি না। *- | ৰ 



জাতিতত্ব সম্বন্ধে অভিমত 
প্রদান করিবার ক্তন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট 

প্রাথমা_ 

স্ৃধীবরাঃ প্রেরি তমেতদ্, য “জাতিত বং" রুপা সমীক্ষ)। 
বিচারিতে জাতিচতুযেইস্থিএ০ শান প্রধাণং স্মতং প্রদেষহ 
প্রবৃদ্ধ-সামাজিকবিপ্লবানাং নিবারণে ধশ্মনুরক্ষণে চ। 

জানে প্রযাণং জগতীহ সাক্ষাদ্-বক্ষপাদেবা'শভবা ভবন: ইতি 

৮*নং মিশির পোখরা বিনয়াবনতপ্ 

বেনারস স্টি উ্রসলাক্পঙগাপ্রস্পান দেশ সশম্ঞ্গ2 

(গ্রকাশকশ্ধ) ২*শে বৈশাখ, ১৩৩৩ 

বচাসী-পিতিিতঙজ্হমাজেজা অন্দিস্মতি১ কইতে ও) 

(€ ) 

(বীহইঙ়াহর ২& | হজাজ্হা: ₹৪৩ ) 
হ্বালাম্বহখল জন হানিবলীঘাছিলা ধমীছ হম্। 
ফানন্বহছ্ি “আালিনন্্ৰ'” হম অজীললামা: আ:। 

সিচ্ন্ভজনহজ্মহযা শ্িহনহজ্ঞাহা অস্থৌল আআন্মাহ: । 
'বুহযহমি আান্াজাল--ননমিহুমঘাতিন' লজ ॥ 

খত" 



১৬ 

কযা: ৷ 

পারার নি ্ ঃ মহাজ্নন্দী ॥ 
নন স্কিলায শিষ্টিনী ল ন্ব লাল্ভঙ্যানস স্বান্তৃমানাল্। 
অঙ্জান' ঘা্মিন্বান্ন' অ্রীঘযলি ভ্রঘ্বান্ লিবন্বী$ঘল্॥ 
ুতবা্থাহান্ স্বিত্তা ালযূনা ব্রান্ ঘিনুলঘ'হ্ঙ্নী । 
জানি জ্বামমধতনা লুষ্যামঘ্ স্বালকী যুহম্বল্॥ 
জীঘ্রাত্ঘী লিবন্্া হ্িনিনান্ নৃত্য: শ্বলাম্বীলা। 
বিহ্যাাহিছিঅকলাব্ হ্লভ্যানিলন্কানহ্: ॥ 
হিনলান্ত শীব্স্ত্ধিন্ত লনলই$ণি ভজীন্ত লব্ম অযল্। 

ঘিদ্বান্পত জললা লগ্ব ক্কি জালিবি'অর্থনলি 8% 

* মহামছোপাধ্যায় প্রীবুকত লক্গ্রণ শাস্ত্রী, প্সারতপ্রবর প্রীধুক্ত রম্বীমোহন বিরত, 
শাস্তাচারধা যুক্ত জয়কৃফণ বিদ্যাসাগর, পণ্ডিতবর প্ীযুক্ত জেলোক্ানাথ তর্কদিদ্ধান্ত 
প্রস্থতি কতিপয় অধাঁপক এই শ্লোকটি লেখায় মাপত্তি করিয়। ছিলেন ( অর্থাং জাতিতদ্বে 
লিখিত কোনও দ্দংশেই ভাঠাদের মততেদ নাই জানাইক়াছিলেন )। তাহাতে সর্ব 
সম্মানিত অভিমত-লেখক মহাশয় কেনল দুইটিমাত্র স্থলে তাহার যততেছের হেতু নির্দেশ 
করেন--(১) ৩২ ও ৩৯ পৃষ্ঠে রযুনদনের পঙিতে দোবায়োপ, (২) &র্থ পরিচ্ছেছে 
কারস্থমাত্রকেই যুল শুত্র বলা (তছার মতে কান্যকৃুজাগত পঞ্চ কারছই যুল শুদ্ছ। 
অন্থানা কায়স্থের! বর্ণসন্কর ) এই হেতুবাদ্ধে কখফিং সন্ধষ্ট হইপ্া জপর নকলে ইহাতে 
নাম সাক্ষয় কয়েন; কিন্ত জীযুত বিগ্তারত্ব মহাশক উহাতে সপ্তোষ লাত করিতে না 
পারিয়! পৃথক্ অভিমত (২) লিখিরাছেন। কামীপ্ডিতলমাকের অন্ততু'ক অন্য কতিপয় 
অধ্যাপকও অন্তান্ত কারণে পৃথক অভিমত দিয়াছেম, এবং একজন পূর্বো বহৃমতীর 
ফার্তিকসংখার এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ বাহির হইবার পরে বৈস্তগণকে উত্েজিত দেখিয়া 
ইনি রিসানিনিরনকীচির সা মাছ করেন মাই। 

শশা পপ ৭ পপি পোপ পপি লক 



(১৯) 
অহন হহিমারীল লহ্য অল প্রাব্যানী। 
ভঙ্ধা কক্যাজুঘাইস্থ ললাজ্মন্ম ল্ত্যণ ॥ 

(ম-ঘবিদ্তহ ) 
₹। জান্বাব্মস স্ব অব্য হিজিজ্যান্ব্রিষ্ঠীতুজল্। 

ঈ্যাছন্মীমইআী জান্সা হত্যা ল ব্যহ্যলী ॥ 
'্মহ্ন্ত্বলঘাজতয জালিঅত্মজাজ্যলাম্। 
জন্মাল: মালিলী্য ল তৃনাহাওঘমহূতুলা ॥ 

২। ভিক্ষপ্রন্ানি লাবঙ্তী লমহ্া ঙ্গাঙ্সালাম ইম। 
লনহামল: যুতী জানা হাহ সং ল্মল: ॥ 

ই। অিদনব্না নানীর চক্গা জন্মা জানু লা। 
আলিঙ্াতী জলাধীলামাতাব: হাহরতাহিল: ॥ 

গ্রাজজআমনাতিব'হ্মহা লাহিন: জন্য লক্ষ লি। 
৪। লাঘিম্াজাতন্ব ম্বাম্যা এন্মগাত্সা লগা ললাল্ 

লান্ঘস্ভালা ল শুত্যানাঁ ঘম্মান্ণ লাম অঞ্জধীল্। 
লনা ঘ্রিস নব ন এলঙ্মমাজ্লাললাহল: ॥ 

(২য--৪ম-হিক্্ নৃদ্ধু) 

৩--৫০ |জাগহ্আা ভরা লহলা শ্রা সায়: ঘলামঙ্লি ঘা: | 
মাবীলম্যনন্তাইধ্য জ্যাহাম্লদ্বলিখঘ: ॥ 
নালুত্বমন্জঘ জাহাজ জান্যলিজমাতজ্বাণ্। 

নল মাহ্লাথামঘম্মাহআা-জামন্লায ঘ তুঙ্ঞন ॥ 

৮" » মাস্বাবন্র্া জামাক্ রাস্তা: ুঈর্মফিিলিল্। 
ব্জল্সি স্বীনঘঘলান ম সাস্িদ্মিলী মনা; £ 



(১৪০ ) 

'€। অথা লাম অ'্জাহী অিশ্িন: হাহ্জনন্ম মি: | 
না নল্গাঘিজ্সাহী ল ঘাম্মন নান্মমালিলাম্ ॥ কুনি-_- 

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ু দেবশশ্মাণঃ শ্রীউমেশচন্দ্র স্থা ততীর্ঘদেবশশ্মাণঃ; 

(মহাঃ) শ্রাবামাচরণ স্যায়াচার্ধ্য ৮” » শ্রীশঙ্কর তর্করত্ব , 

(মস্কা:) স্বীহুম ঘাহ্িথা: হাবিত্তা: 
শান্রাচার্ধ্য শ্রজয়কুষণ বিদ্যাসাগর শ্রীকমলকুঞ্: স্মতিতার্থ 

দেবশম্মাণ: * শ্ামাকান্ত তর্কপঞ্চানন 

(যহাঃ) শঅন্নদাচরণ(তর্কচুড়ামণি) ৮ * শশিভৃষণ স্বৃতিতীর্থ 
(মহা:) শ্ীফণিভৃষণ তর্কবাগীশ ৮”. * বামাচরণ তর্কতীর্থ শ্ানাচা্ধ 

পপ 

পট 

এ 

(মহা :) শ্রীপন্মনাথ বিগ্যাবিনোদ "৮. * গোপীচন্ত্র সাংখাতীর্ধ টু 
আটতারিণীচরণ শিরোমণি "৮ বিজয়কুষণ বেদান্তবাগীশ ৮» 
" গ্ামগোপাল স্বাততৃষণদেবশশ্মাণঃ » তারাপদ (কাবাবিশারদ ) * 
* বিজয় বিদ্যানিধি ”.... ৮ মমথনাথ বেদান্তবাগাশ 
" অবিনাশচন্দ্র তকাচাধ্য »  * সদানন্দ স্বৃতিরত্ব 
" হপিনারাদণ বিস্কারত্ব *.. *বীরেন্দ্রকূমার কাব্যব্যাকরণ- 
" দীনবন্ধু বিদ্যাবত্ স্বৃতিভীর্থ-বিদ্যারত্র-সাগিত্য. 
' হারাণচজ্্র শাস্তি ৪ শান্ধিস্বতরত্ব হী 
' হুরিহর শান্তি "... * দক্ষিণামোহন স্বৃতিতা রি 
 ভারাচরণ সাহিত্যাচাধা ৮. * নীলকমল তর্ককৃষণ 
'শরচ্চন্দ্র তস্্রত্ব *.. * নিশিমোহন তর্চভীর্থ ফু 
সীতানাথ বেদতীর্থ *.. * হরিকুষ তন্্রভূষণ * 

চিন্তামণি বিস্যাতৃষণ ”.. *রাষরঙন তত্বনিধি টি 
শরচ্চজ্র কাধ্যতীরন্বতিরত্য * * নিশিকান্ত শর্াণ: 
মধুস্থগন বিস্কারত ".. *ঠাকুরদাল দেবশশ্াপঃ 
হরিনারীয়ণ বিদ্তাকুষণ *  *গোষিগচজ্র ত্করত্ব বেদাধ্যায়ি * 



( ১৪১) 

াহ্জি-াক্কতনীঘ-মততহ্লান্বায্ীঘাছিজ-্ৃমিবাজ-স্ীবিহী- 
ক্ব্স্াত লভাতাবা অল্মান্ঘ: | 

(২) 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ব 1বদ্যাবারিধি 

মহাশয় হরর কলে 

নহাশয়, আপনার লিখিত “আতিতত্ব পুত্তকখানণি আভঞ্জ পাঠ 

করিয়া বড়হ জানন্দিভ হইলাম । আন্ষ্ট ৪ বৈদ্য জাতির, যোগী লা যুলী 
জাতির, মাহিষা ও কৈধর্ত জাতির যে সমাধান কাঁরযাছেন, এবং কায 

যে সঙ্কর্জাণত নয়-_শূদ্র জাতি-বালঘ়া! শার্ীঘ প্রমাণ এ মুজি গাদন 

করিয়াছেন, হাহাতে আমি কেন, বাঠারা নিরপেক্ষ ধন্প্রায়ণ পিক 

উ্রাহারা সকলেই যে, এহ “জাতি তত্ব" পুর্থকরালি পাঠ করিয়া আনন্দিত 

হবেন, ভাঙাতে সম্ধেতর লেশমান৪ নাহ । যদি এহ ম্থেচ্জাচাতের 

দুগে মাচগ্াপ সকল জাতিরই ব্রাহ্মণ হইবার ইচ্চ। জেমশ: বলসডী 

তইয়া উঠিতেছে এবং আমাদের পর্তিতকুলকলম্কস্থদত কোনও কোনও 

পরপ্তত-নামনাজধারা গ্রালান্ডাদনের আভাবের তালার এহ ঘখেজ্কাবের 

অনুকূল চে) +46:ছল ৪ অনেকে আপনাকে ঘা ৩)? বলিয়া গালা- 

গালি দতেছেন, তথাপি আমহা আপনার সভিষুহার সহিত শাস্ীয় 

সমালোচনা দেখিয়। অভর্কি তভাবে জাপনার প্রশংসা না করিয়া পরলাম 

না। বৈদ্য গ্রবোধনী, যাহযাতর-বারধি, কায়ন্থসং ৩1, পাজগুরুযোগি- 

বংশ প্রন্ততির পেখকসণ ভপাততঃ জেদের বশবন্থী তয় আপনার, 

প্রদর্শিত অধপ্তনীদ যু এ শাঙ্ীর গ্রহাণগুলি (কিছুতেই স্বীকার করবেন 

এাবটে; “কন্তলতোর অক্ষ্-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আপনার এইট 

সমাধান শল্পকালনধ্যেই এই বিয়া শিশ্বসনাছ্ছের জদরগ্রাণী কইৰে 

বাজয়। মনে তয়। ঈশ্বর বিশ্বনাথের [নিকট প্রার্থনা করি, আপশি অুস্থ 

শরীরে দীর্ঘদীযন লাভ করিয়া) এইকপ সাধুকাধেয দিন ছল উদ্লত লা 

কক্কন | নিবেদন হ্বতি-- 
»কাশীধাম ভূঙপূঙ্জ নাটোররাজ-ছারপ1৩৩-- 

রি বিভারদ্বোপনাহক 

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৩ উ্রীপ্পমলীমোহনশশঙ্া্পও £ 



( ৩) 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ কবিরত্ব মহাশয়ের লিখিত “জাতিতব” 
পুস্তক আমর আস্োপান্ত মনোধোগের পহিত পাট করিয়াছি । তবে 

এই পুণ্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে নিয়লিখিত প্রধান পাচটী কারণে 

একমত হইতে পারিলাম না। 

প্রথম কারণ--টবগ্যলিখিত ' প্রস্থ প্রবোধনী” পুস্তকের প্রতিবাদ 

করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই ব্রাহ্ষণপপ্জিতের পক্ষে অন্গচিত্ত (১)। 

দ্বিতীয় কারণ--অন্বষ্ঠ জাতির বর্ণসন্করত্ব প্রাতপাদ্িত হয় ন|। 

কেননা,অন্বষ্ঠকে বর্ণমস্কর বলিলে মন্বাদি ধর্শাস্ত্রের অবজ্ঞ' কর! হয় (২)। 

র্ তৃতীয় কারণ__মন্বাদিস্ৃতিসম্মত জাতিনির্ণয় ঠিক যেরূপ হওয়া 

উচিত, এ$ “জাতিতদ্ব" পুণ্তকে সেইরূপ হইয়াছে ক না সন্দেহ (৩)। 

পরস্তভ তিনি খবিবাকোর টবশিষ্টা ন্ট করিয়া শাস্ত্রের একবাকাত। 

করিতে গিয়া ধশ্মশান্ত্রকার ঝর্ষদিগের নিকট হাশ্যাম্পদ হইয়াছেন বঙ্গি- 

যাই মনে হমু (৪9)। 

(১) ভাঙা হইলে 'মীনং সপ্মতিলক্ষণং* হয় দা ক 1-- প্রকাশক নু 

(২) মন্বাদিধর্রশাস্থের জআবত্য! করিয়। লছে, জনুজ ক্রমেই দন্বটকে বর্ণসন্ার হল। 

হইয়াছে; ভজন "জাতিতদ্ের ৪৮ পৃঃ ১ পং হইতে ৪৯ পৃঃ ১৬ পং পর্যয (বরসন্কর- 

প্রকরণ অন্যের গ্রহণ ), ৮ পৃঃ ৩ পং হইতে ৮৫ পঃ৭ পং পর্যন্ত, এবং ১২২ পৃঃ ১৯ পং 

হইতে ১২৩ পৃ: ৭ পং পর্যন্ত পুনর্ধায় পাঠ করিতে পর্িত মঙাশযত্রয়কে আনুরাধ 

ফরি।--প্রঃ 

(৩) নন্দ তগ্রনের জন্যই জাপনাহের অভিমত প্রার্থন। করা হইয়াছিল । আপ- 

মায়াও হি “নন্দেহ''ই রাখিজেন, তবে অয়ন করিবে কে প্রঃ 

(8) কোথায় বৈশিষ্টা নষ্ট কর হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়। যেখাই্য়। ছিলে ভাল 

হইত ।-সপ্রঃ ' 



(১৪৩ ) 

চতুর্থ কারণ--্বৈস্যগ্রবোধনী” পুস্তক ও তাহার প্রতিবাদন্ত্রূপ 

লিখিত এই “জাতিতত্ব" পুস্তক, এই উভয় পুস্তকের লেখকই বৈদ্তছাতির 

তত্তবনিণয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোধণ করিয়াছেন (€৫)। | 

পঞ্চম কারণ-কারস্থ প্রড়তি জাতির তত্ধানণ এই পুস্তকে বাছা 

কর! হইয়াছে, তাহা যেকত দুর খরিবাকাসম্মত, ইহাই বিশেষ বিবেচা 

(৬)) বিস্তরেপালহিতি--২৯ শে কৈশাখ, ১৩৩৩ সাল । 

জীবিশ্বেশ্বর শব্ম বিষ্ভারতু শ্রীঅনশ্বদেব শর্দ তর্করত্ 

শ্রীততালানাথ শশ্ম বিদ্যা শ্রমী । 

(৪). 

বৈস্তনাস্্া গুলিক্ষা যে বঙ্গদেশনিব এন 

অন্বঠন্থেন তে প্যাহা যাব্দঞ্ত পুরান £ 

আযুবেরন নুলিপুধা বঘুনন্দনসস্মতম। 

মাসাশৌচং চরঝোতল মালাঙ্গিমাপ কেন ॥ 

ৰল্লালসেদ্পন্ট ক্ষাতিয়ন্ধা লিশযা 9 

স্বাদশাইমখাশো5দিদ্ছন্থি কে চঙ্গাবান'ম । 

গয়ান্থকার্থাবপ্রাণা গাপাছাপপদহ প্রন 

কথ শা ন!শো5-1যত কান্চহ্ বিবক্ষাদ । 

এবং সংশকমাপ্ানাং বৈগ্যানাং জাতিনপযে। 

ডিনার *বৈস্প্রবাধলীগ। 

২:১৯ ২-পপোক পা পি শীপাশত পিপাসা শি এন এ. ০০টি এপ তপন তিলে তপতি ৩০৩ পট ২ তাত পি ৩) + বা পাপ 

(৫) আপবাদেন্ শাস্ধলশত ছাঃ বারণ সংক্ষপ মার্শ কর উচিত 

ছিল।--প্র: 

(৬পি আপনাদের উপরেই ত. বিবেচযার জার ছেওা হইয়াছিল । হৃতিক 

আপনাঁদেয়ই তাহা বিষেচজ। কছিরা হঙা। উচিজ ভিজ ।--শ্ঃ 



১৪৪ ) 

কদর্থে: শান্ত্রবাক্যানাং ব্রাঙ্গণত্ববিধিৎসয়া | 

যাহঘষ্ঠকুলজাতানাং খ্যাতজাতিনিরোধিনা ॥ 

যস্ত্রান্তে তাতবৈস্তাদিনবঙ্জাতপ্রলোভণম। 

তত্র নংশয়মাপন্ন! যে টবগ্য| ধন্মভীরবং ॥-- 

“যদি বা ত্রাহ্ধণাঃ স্তাম তদা প্রবোধনীকৃত।। 

প্রোক্ত। মহধিকল্লাস্তে কথং গঙ্গাধরাদয়: | 

পক্ষাশোৌচত্বমন্মা কমন্থষ্ঠত্ং তথা পুনঃ | 

অঙ্গাকুব্বস্তযহে! বজ। ব্রাহ্মণত্বং কথং নন; |” 

এবং সন্দেহপন্দোহে বৈন্ত। বেগ প্রবোধনাম্।। 

নব্যাং নাবং সমালগ্থ্য [বদ্যাবারধিমাগতাঃ ॥ 

সেয়ং শান্ত্রার্কল্লোলৈ: ক্ষাণাঙ্গী গ্ধবন্ধন।। 

[বখাগ্ডতা,নমগ্র। 5 হ৭ ঠবগ্যপ্রবোধণা ॥ 

শ্রশ্তা মাচরণাপার-াবগ্যাবারধি হজ্জ তাম্। 

স্বজাতিতত্বরত্বং স্তাদ্ বৈগ্ানাং দৃকৃপথাগতম্ ॥ 

যঃ শান্ত্রবিধিমৃত্জ্য বর্ততে কামচারতঃ | 

নস বাচ্যে। হ শান্ত্জেঃ স্বভাবোহস্য কলেরসৌ ॥ 

পারম্পধোণ লোকানাং তথ| শান্্বনিদেশত 2। 

অন্বষ্ঠানাং সদাশো5কল্পন! বৈশ্তবৎ স্ৃতা । 

উৎকুষ্টত! বৈশ্ততভোইপি হানত্বং ব্রাহ্মণাৎ সদা । 

বৈশ্কামাতৃকতাহেতোব্র ক্ধণত্বং কদাপি ন! 

স্নীণাং দেব্যস্তত নামি পুংসাং বেদাধিকারিতা ॥ 

নামান্তে সেনগ্রপ্তাদি পক্ষাশোৌ5ং স্বরন্তি যে। 

অন্বষ্ঠত্েন তে বৈস্। ব্যবহাধ্। ছি সজ্দনৈঃ । 

তথাশ্মদ্গুর তি: প্রোজবিখমেৰ চ মে মতষ্ ॥ 
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শক্ামাচরণ প্রা কান্তাশীত্তে বিধীয়তাম্। 
বিদ্যাবারিধিনায়ৈব জা যেশাশ্ুলক্কতঃ ॥ 
যো জাতিতবে শাস্ত্রাবাবচাণে দশিতর্বা। 
ন তত্র পক্ষপাতোহন্তি সর্বধেতি সতাং মতম্॥ 

বারাণসানিষাপিনাং 

শীকমলা প্রসাদদেবশশ্বস্মতিভূষণা নাম্ 

মপ্ুচবারংশদধকাষ্ট,দশশতশকান্বয়- 

সৌরাগ্রহাণশ্ট নশখমদিবসায়া (লপিবেষা। 

খারা. এ শ্রদ্ধাম্পণ পণুতপ্রবর শ্রীবুক শ্যামাচরণ কবিরতু 
মহোদয় সমীপেষু 

সাদর-সমাবেজনমেতং__ 
আপনার প্রণীত “জাতিতব" পুপ্থকখা'ন পাঠ করিয়া অঠান্ত প্রীত 

হইয়াছি। প্বৈদ্যগ্রবোধলী” প্রড়তির সঙন্ধে যে সকল প্রতিবাদ 
লিখয়াছেন, এ লকল প্রতিবাদ শাস্বাহমোদিত চতয়াছে। ভিপাবলুক্ত 
হইঘ। ঠাহারা পাঠ করিবেন, পাহারা আৰ মনে করিবেন- এ 
প্রাত্তবাদ লকল জখশুনীয়। হাতাদের প্রিীধ। আছে, তাহাছের কথা, 
বচন । এ লক্ষল প্রতিবাদ সন্েও বদি বৈভপ্বাধলীর উদ্দেশ্য পিদ্ধ 
ঠয, তাহা হইলে দেশের ছুঙাগ্য বলিতে ভইবে । কালস্ব ভাবে দ্রেশে 
ষে ধর্বিপ্রব ও জাতিবপ্রব হইতেছে, তাহ] আমাদের সঙশ প্রতিবাদেও 
'নবৃত হইবে লা; তবে পাঁশুতমণ্ডলার শাস্ত্রের স্বঘামাংস। কর। 
পর্বতোভাবে বিধের ইহ বিবেচনা করছ! শাস্থাগ মীধাংলাতে থে প্রত 
চইয়াছেন, উহ! বে জবন্কর্তবা, লে বহনে অপুমানত্রঞণ সন্দেহ লাই। 
টভালমধিকেন । ২৩৩৩ বাং । 

ভখদীন্ব-_ 
ইকামাখা।নাথ তর্কবাগীশ 

। মঙামহোপাখ্যা) 

ক 
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বহুমানাম্পদ শ্রীযুক্ত পঞ্চিতপ্রবর শ্যামাচরণ কৰিরত্ব 
মহাশয়ে 

সবিনয়নমন্কারা নিবেদনঞ-- রঃ 

হিন্দুসমাজের যে অবস্থা দাড়াইতেছে, তাহাতে আমার ঘোর নৈরাশ্ 
আসিয়াছে। চাতুর্বপ্যেরই যথেচ্ছাচারিতা, স্বধণ্মে অবিশ্বাস এবং শাঙ্ছে 
শ্রদ্ধার অভাব যখনই ভাবি, তখনই কপিযুগের প্রভাব মনে হয়; ভঙ্গন্য 
এ বৃদ্ধাবস্থায় সমাজসংস্করণের চে! হইতে একবারে বিরত হুইয়াছি। 
“কাশীবাস করিয়া স্থানীয় ত্রাঙ্গণনভার উন্নতিকল্পে যে চেষ্ট! করিয়া- 
ছলাম, তাহাতে নিক্ষল হওয়ার উল্ত সভার সঠিতও নিঃসম্পর্ক 
ইইয়াছি অবগত আছেন । .** এ অবস্থাব৪ আপনার “্জারতিতত* 
পুকথানি আস্ঘোপান্ত পড়িয়া স্থখী হইয়াঠি। অ্খের কারণ এই যে, 
পুগধণ্মামারে যে সকল বৈগ্য, কায়দ্, কৈবর্ত, যুগা প্রভৃতি ভ্রান্ত হইয়া 
পড়িয়াছেন, এবং শাস্ত্রবিখি উল্লজ্ঘন করিয়া নিজেদের একপ্রকার 
র্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহারা আপনার “জাতিতব* পাঠে 
সভ্ভবতঃ তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। আপনার মত কর্দিগণ 
মাক্স-সংস্করণের চেষ্টা করিতে থাকুন। ভগবান আপনার মঙ্গল 
করুন। আপনার “জাতিতত্ব” বার! খধিবাকাই প্রকাশিত ডি 

কিমধিকমিতি-_ 
৮কাশীধাম 1 শ্ীগোপালচন্দ্র শর্মা 

১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৩ ৭ (রায় বাহাদুর, অবলরপ্রাপ্ত ডি্রিউ জঙ্গ) 

অস্যাম্য অন্ত পল্ে প্রক্াশ্ণিত হইবে৷ 

*বজদেশের অতিপ্রসন্ধ স্থান্তশিরোমণি, গভর্ণমেণ্টের উপাধি- 

পরীক্ষার সম্পাদক” শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্থতিভীর্ঘ মহাশয়ের পোষ্ট কার্ডে 

লিখিত পঙ্রের অবিকল নকল--. 
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১৩৩৬৩।২৫ বৈশাখ 
৫নং বিশ্বকোব লেন, বাগবাজার। 

মহাশয়, আপনার পত্র পাইছি ওলকল সমাচার জাত হইয়াছি। 
বৈস্তপ্রবোধিনীর প্পত্রিকা” সঙ্থন্ধে আপনারা যাহা অনুমান করিয়াছেন, 

তাহা একরূপ সতাই। জাতিতত-লেখক মহাশয় বৈদ্াজাতির সম্থ্ধে 

ধাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ কারবার আমাদের 'কছুহ সাই 

প্রকৃত বিষয় এই যে, এক সময় আমার অ্বতান্ অনুখ অবস্থায় আম 

জ্ীঘুক্ত গণনাথ সেন মগাশর করক চিকহলিজ ঠইয়াছিলাম। এ 

সময় আমার কোন বিষয় পধ্যালাচনা বা প্রপিধান কারবার শি 

একেবারেহ চিল না। সেই অবসত উক করিরাজ মতাশাযের কয়েকটী 

ছাত্র আমার অবস্থা! পরিদর্শন করতে আলিল বা প্রাতত।ক দিন 

আমাকে (পালি পয় লিবিয়া আনিয়া) সত করিবার আনু ছিপ করিত। 

এইকপ করায় আমি হোভাধের চিকৎসায় সন্ভ চয। সি করয়া- 

ছিলাম। তাহাতে ধেকি লেপা ছল, তাহা আমি দেখি পাত । কারণ 

আমার সাধারণত: মুরীশকির অভাবে দেখিবার শক্তি আনার চিল না। 

ইত 

হিদক্ষিপাতরণ শ্ততিহীখ 
সস বর৯পশারপরস-সপ্য, 

হুঃখ্খেন্স শু শ্বা 
*টবস্য গ্রবোধিনীণ্তে শাঙ্ববচন উদ্ধৃত কিয়! 1 আপবাধ্যাপূর্কক ) 

সপ্রমাণ কর হইয়াছে--বৈত্তগণত প্রত আগ্ষণপদ্বচা। অপর 

ব্রাহ্মণের (রান্বপ নানের আঅনথিকারী ।” খাপি আঙ্মলন্মানের প্রতি 

দুক্পাহ ন। করিয়া,পুরোকিত বাক্ষপগণ বৈদ্যগণের এক|দশাহে শ্রান্ধাহিকূপ 
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অশান্তীয় ক্রিয়া রাইতে এবং অধ্যাপক মহাশয়গণ উক্তরূপ শ্রাদ্ধাদি 

উপলক্ষে তাহাদের বাটীতে বিদায় গ্রহণ করিতে পরাজ্মুখ নহেন। 

হে রজতখণ্ড! ধন্ত তোমার মোহিনী শক্তি 1! তৃমি সফলকেই সকল- 

প্রকার অকাধয করিতে প্রবৃত্ত করিয়। থাক । 

বৈদ্ঃগণের অন্যায় জেদ । 

শুনিলাম--৬কাশীধামের কতিপন্ধ ব্রাহ্মণপপণ্ডিত “জাতিতত্বে"র 

আলোচনা করিয়া ক্রাক্মপাচারে বৈষ্গণের ক্রিয়া! করাইতে অসম্মত 

১ইয়া, ছুই-এক ঘর যজমান পরিত্যাগ করিতে আরম করিলে, বৈচ্যগণ 

বৈগ্বমহিলান্দিগকে লইয়। গত বৈশাথমাসে সন্ভা করিয়! প্রস্তাব করেন 

যে আমর] পুরোহিত চাহি না, নিজেরাই পৌরোহছিত্য করিব। 

তাহাতে বিধৰা টৈষ্যমহিলারা আপত্তি করায়, তাহার! রিলে মড়! 

ফেলিবেন না বলিয়। ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। গত বৈশাখী পূর্ণিমায় 

একজন বৈচ্যমহিল। পুরোছ্িত হ্বারা শিবপ্রতিষ্ঠ। করাইবার সমস্ত আমে! 

জন করিয়াছিলেন? কিন্তু বৈস্ভগণের বাধাপ্রদানে তিনি তাহা করিতে 

, পারেন লাই। 

_. ত্রাঙ্গণ পুরোহিত ত্যাগ করিয়। নিজে পৌরোছিতা কর! ক্ষতিয়াদির 

নিষিদ্ধ ( জাতিতত্ব ৩২ পৃ:ঃ)। নির্ণয়লিদূকারও লিখিয়াছেন-_ 

"প্রয়োগরত্বে--পিতৈবো পনয়েৎ পুত্রং তদভাবে পিতৃঃ পিতা। 
'তদভাবে পিতুত্রাতা তদভাবে তু সোদরঃ ॥ পিতেতি বিপ্রপরম্ ন 

ক্ষতিযাগেঃ । তেষাং পুরোহিত এব । তেষাঞ্চ অধ্যাপনেংনধি কারাৎ।” 

অর্থাৎ বচনে যে আছে পিতাই আচার্ধ্য হইয়। পুজের উপনয়ন সংস্কার 

করিবে, তাহা ব্রাক্মণের পক্ষে । ক্ষত্রিয়াদির পুরোহিতই আচাধ্যকণ্ 
করিষেন, যেহেতু ভাহাদ্দের সাবিত্রী অধ্যাপনে অধিকার নাই । 

“বৈস্তপ্রবোধনীপতে উদ্ধৃত কোনও একট! বসেও বৈদ্ডের ব্রাছাণন্ত 



( ১৪৯ ) 

সিদ্ধ হইতেছে না, ইহা এখন বুিয়াও তাহারা জেদের বশে ক্রাশ্বণাচার 
পালন করিয়। ক্রি! লোপ করিতেছেন, তহ্প্গি পুরোহিত ত্যাগ করিস 
দ্বয়ং ক্রিয়া করিতে উদ্ভত হুইয়াছেন। 

অতএব দেখা যাইতেছে, অ্থষ্ঠগণ পূর্বে বৈশ্ধর্ম! ৪ইয়া ও মনু যে 
ক্রিয়ালোপ ও ত্রাঙক্গণাদর্শনরূপ কারপন্বয়ে শৃরত্য প্রা তইয়াছিলেন 
1( জাতিতত্ব ৩২ পৃঃ'১* পং ), এখন 'ষেন তেন প্রকারেণ' বাঙ্ষণ হইয়াও 

বার সেই ছুইটি কারণ ও সেই ফল টানিয়া আনিতেছেন। 
যাক ধর্ম রসাতল, ই'ক সকল কর্মকাণ্ড পণ্ড, না৪উক পিতৃ- 
উিজাকের প্রেতত্ব পরিহার ; তখাপি তাহার! রান্ধণাচার পালন” 
ট্লিরিবেনই--এই প্রতিজ্ঞায় দৃঢতরকপে ববন্ধ তইযাছেপ। এমন না 
পডিলে ক জেদ !! ছুল'5 মন্থযাজন্মে হহাই ত পরম পুরুধাথ |! 
ঃ একজন বৈদ্ঞ লিখিয়াছেন-“থাকিত ধদি হিল রাজা, তাত ৪ইলে 
ই জাতিতবলেখক রাঁতিমত দশ পাইত।” হিমু রাজার আমলে 
পি সব ব্যাপার ঘটিলে, তিনি অবশ্তই মুর আইন অস্ঠসারে বিচার 
রা ন। তাহা £ইলে কাছারা রীতিমত দণ্ড পাত, 181 
িতিবাদকাথা নুঝিয়া দেখুন নন্ভ বপিনেন-, 

* পুত সমুতকর্ধে রাজগাহি চ টপস্থনমূ। 
গউরে'স্চালীকনিন্বস্তঃ লমানি আক্ষহত)র] 1” ১১1৫৬) 

“তান্ সর্বান্ ঘাতদেদ রাজ! শৃহাংশ্চ দিজলগগিন ।* (৯:১৪) 
প্াত্বিতং যন্তাজেদ্ যাঙ্গেযো ঘাজাং চত্িগ তাকেদ যদি । 
শক্তং কর্বপাহুইক তদের শতং শতম্ ৪৮ (৮1৩৮৮) 

"যো লোভাদধঙো জাত) জীবেছুংরুইউকশ্রডিঃ 
তং রাজা নিদ্ধনং রুত্বা ক্ষিপ্রযেব বিবালরেহ ৪” (১০1৯৬) 

৭১৯ বাজার গ্লেন, 
উত্তরপাড়া, লী ( ভইসাজনা প্রসঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যান্স। 
১৫ই জাধাচ,১৩৩৩। প্রকাশক। 



রর 

দোষ কার? 

( কবিরত্ব মহাশয়ের লিখিত ) 

(১৯) 

বৈস্বেরা বছৃকাল যাবৎ অন্থষ্ট-পরিচয়ে বৈশ্তাচার পালন করত 

আপনারাও শান্তিতে ছিলেন, সমান্কেও নীরব রাখিরাছিলেন। 

এক্ষণে হঠাৎ হ্রাদ্ষণ হইবার ইচ্ছায় বলিতেছেন--"আমরা অন্বষ্ঠট নহি, 

-শামরা বৈস্ত।* সেই বৈহ্যের শ্রষ্ট-ত্রাহ্ষণত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্ত 

যেসকল শাস্ত্রীয় গ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধো একটাও যে তৎপক্ষে 

অনুকূল নহে, তাহা মূল প্রবন্ধে বিশদরূগে বুঝাইয় গিয়াছি, এবং “টবস্ক? 

পৃথক্ জাতি হইলে, শৃদ্জ হইতে বৈশ্াগর্ভঙাত অধম শূত্র হয়, ইহ! 
মহাভারতের স্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছি (৯ পৃঃ)। তাহারা জেদের বশে 

সেদিকে প্রপিধান না করিনা আর্ত নয়নে ক্রোধকম্পিত কলেবরে 

বলিতেছেন--জাতিতত্বলেখক জামা দিগকে চপ্তাল বলিয়াছে; কেহ 

বলিতেছেন--আমান্দিগকে “বেদে? বলিয়। অপমানিত করিয়াছে । 

ধাছাদের বিষ্তার দৌড় বেশী, তাহারা মহাভারতীযর় কশ্সোকের 

প্রথমেই চাগ্ডাল শষ আছে দেয়া তাহাদিগকে চাগাল বল! হইয়াছে 

সিন্ধান্ত করিয়] লইঘাছেন। বন্বতঃ এ গ্লোকে ষেতিনটি জাতির উল্লেখ 

আছে, তন্মধো শৃত্র হইতে ব্রাহ্ষণীগর্ঙাত সন্ভানকেই চাণ্াল বল! 
হইয়াছে । শূদ্র হইতে বৈশ্তাগর্তজাত যে পুত্রকে মস্ত আয়োগৰ 

বালফাছেন) মহাভারতকার তভাহাকেই টৈস্ভ বলিয়্াছেন। পরস্ধ 

বৈদ্ধের। নিজেই অতিবুদ্ধির বলে সেই বৈদ্বের অর্থ 'বেছে' করিয। 

জাপনাদের উপর তজ্জাতীয়ত্বের আরোপ করিতেছেন এবং সাধারণের 
সেই ধারণ। বদ্ধমূল করিয়া! দিতেছেন। 



(58১ ) 

পরস্তধ এ গ্লোকে বৈ শষের বেছে অর্থ হইতেই পারে না। 

যেহেতু “একাত্তরে স্বাছুলোম্যাৎ* ইত্যাদি ( ১০1১৩) মনুষচনের টীকার 
'শেষে কুষ্.কতট লিখিয়াছেন-_ 

_ *একান্তরোৎপন্নতোঃ ম্পর্শাস্ধঙাচুজানাৎ অনন্তয়োৎপন্নানাং চত- 

[গধায়োগবানাং স্পর্শা(দযোগ্যত্বং সিদ্ধাং ভবতি ; অভ্শ্চাগ্ডাল এবৈকঃ 
প্রতিলোরজঃ স্পশাদে নিরশ্তে ।* 

অথ-_প্রতডিলোমজ হলেও, একান্তরোৎপন্জ (একবপধাবধানে জাত) 

রা শৃদ্ত হইতে ক্ষত্রিছাগর্তজাত ক্ষত। এবং রশ হইতে ব্রাঙ্গনীগর্তজাত 

ককে স্পশাগঘোগ। বলায়, জনন্তরঙজ (অব্যবছিতবণূঞ্জাত) অথাৎ” 

ডি হইতে ব্রাহ্ম াগর্ভজাত লূত, বৈশ্ হইতে ক্ষত্রিগাগর্জাত মাগধ 

না শৃ্ হইতে টৈহাগ্তগাত আঙছোগবের ( অথবা বৈদ্যের ) হথতরাং 

দা যোগ) পন্ধ হইতেছে । আতএখ প্রতিলোমজাতের মধ্যে 

ও তর (শুত্র হতে ব্বাঙ্ধনীগর্জাত ) চাণ্ালছ অন্পন্ত দাড়াইতেছে। 

টে তাবত। বৈভ ব। গ্বায়োপব--ল্পন্ত। জলচল ও সদ্ধাহ্ছণের বাজায। 
চটি বেদে লোকালয় হইতে বিতাড়িত) অনিকে তন, সম্পৃক্ত জাতি । 

রে বৈস্ত 9 বেছে একক কিরূপে হল? 

. ব্বন্ববৈবধপুরাণের "জাতিনিণ৮া হাহার। প্রমাণ বলি গণ্য কণেন। 

হারা ও বৈদ্তকে বেছে বলিতে পারেন না। যেহেতু তাহাতে আছে-- 
.. শবৈভ্ভবাধ্োণ শৃ্রায়াং বৃবুবহবে জনা; । 

তে ৯ গ্রাম্াগণজ্ঞাশ্চ হযৌধধিপরাকণাঃ ৪ (ত্রন্ণণ্ড ১, আঃ) 

বৈষ্ভ হইতে শুঙ্রার গর্ভে বেধে জাতির উতৎ্প।ত। 

অতএব বৈত্ক অন না বলিয়! “বৈস্ত' এই পৃথক শ্াতি বলার 

হন এবং বৈষ্কের অর্থ 'বেছে' করার জন্ত দোষ কার? 

| অ$নিগে সঙ্নরক্রথ শাহি একট কথ! প্রকাশ করি নাই 
€ গোপনেই রাখিয়াছিলাষ ) এবং নানা নে 



0১৫২) 

সর্জাজমগযুস্থানীয় দেশমান্ত খিক রঘুনদ্দনের পঙক্তিতেও দোষারোপ- 
“রূপ জতিঙগাতর ধৃষ্টতা গ্রকাশ করিতেও মাহসী হইয়াছি (৩২পৃঃ ২৪ প.);. 
তথাপি অন্বঠের1! আমার পূর্ণ বি্বেষভাঁবই দেখিতেছেন। কথায় বলে 

“্যার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর ।” এইজ্ন্ই এখন অগত্যা সেই 
গুণ কথাটা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম । | 

ধর্মশাস্ত্র ্রণেতৃগণের মধ্ ধিনি লর্বপ্রধান, বাহার বিপরীতবাদিনী 

শ্বৃতি নগণা, সেই মন্থর মতে অন্বষ্ঠের মাতৃজাতীয়ত্ব বা দ্বিধর্শিত্ব পিছ 

হয় না। এইগন্তই অমরকোষে শুজবর্গে 'অন্্ঠ' ধৃত হইয়াছে। 

-* মন্থ বলিয়াছেন--. 

“্রীনস্তরজাতান ছ্বিজৈরুৎপাদিতান্ স্থতান্। 
সদৃশানেব তানাহছধাতৃদোধবিগরহিতান্ ॥” (১৯৬) 
'পুত্রা যেহনস্তরস্ত্রীজা: ক্রমণোক্কা দ্বিজস্স নাম্ । 

তাননস্তরনামত্ব মাতৃঙ্গোযাৎ গ্রচক্ষতে €” (১০1১৪ ) 

ঘিজাতিঙ্িগের অনন্তর ( অব্যবহিতবর্ণ )আীজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের 

ক্ুভিয়াজাত, ক্ষভিয়ের বৈশ্বাজাত এবং বৈশ্তের শৃদ্রাজাত সন্ভানই 

“পিতৃসদূশ ও মাতৃত্বাতীনব।-_অথষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্তাজাত হওয়ায় 
অনস্তরজ নহে, একান্তরজ হইতেছে । হৃতরাং মন্থর মতে তাষ্কার 

পিদ্কৃশত্ব ও মাতৃজাতীযত্ব লিদ্ধ হইতে পারে না। 

শবিপ্রন্ত ভ্রিষু বর্ণেষু নৃপতেষ নরয়োষয়োঃ। 
বৈশ্স্য বর্ণে চৈকশ্মিন্ বড়েতেহপসদাঃ স্বতা; ॥* (১০১৯) 

ত্রান্মণের ত্রাঙ্খনী ক্ষতিয়। ও বৈশ্য! এই তিনে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়! ও 

বৈশ্তা এই ছয়ে এবং বৈশ্ষের শূঙ্জা এই একে উৎপক্ন--এই ছয় সন্তান 
অপলদ অর্থাৎ নিকট ।--ইহাতে অদ্থষ্ঠের অপসঙগত্বই পিদ্ধ হইতেছে । 

“নজাতিজানত্রঘা;: বই সুতা ছিজর্থিণঃ | | 
: শুস্রাখাত্ধ সবাথাণঃ সর্ষোহপব্যংবনা$ রা (৯০1৪১) 



দ্বজজাতিদিগের ভুদজাতিদ্ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাদ্ষমীতে, ক্ষতিয়ের 
ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্বের টৈষ্ভতাতে উৎপাদিত) তিন, এবং অনস্তরজ 

( অব্যবধানে জাত--অর্থাং ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিদ্াতে, ক্ষতির বৈশ্যাতে ও 

বৈশ্তের শুকাতে উৎপাদিত ) তিন-_-এই ছয় পু খিক্ষধস্মটী অর্থাৎ 

উপনয্বনসংগ্কাবযোগা । যাহারা অপধবংসঙ্গ অর্থাৎ দ্বিজা।ত হইতে উৎপন্জ 

হলে? প্র4তালোমজাত, তাহারা শৃত্রধন্মা কমা উপনয়নার্ত নতে।-_ 

অতএব বাদ্ধণ ঠইতে বৈশ্টাগভজাত শস্বট এনুপোমক্জ হইলে৭ অনন্তর 

না হওয়ায় ( একাম্্র হওয়ার) মন্তুর মতে তাহারা উপনমন-সংস্কারাহ 

নঙে। পসরদ্ধ 

“এক্কাস্তরে স্বাচুলোমা।-দর্ঘষ্ঠোগ্রো যপ। স্বৃতো। 

ক্ষযবৈদেহকৌ তব্বৎ প্রাতিলোমোইপি জন্মশি ॥" (১৯১৩) 

( "্যখা »স্পশাদ্যহোৌ”-কুল্পক। ) 

£কবর্বাবধানে অন্রলোমজ্জাত ( রাচ্ছণ হইতে বৈশ্বাগর্তজাত) অদ্থ্ঠ 

এবং (ক্ষ তহতে শত্রাতঙ্গাত ) উদ্ন যেবন স্পশাদিযোগা, সেছকপ 

একবপবাবধালে প্রতিলোমজাণ (শুদৃ হহতে চত্রিয়াগরজাত) ক্ষত 

এস বশত ভষ্ঠতে ত্াঙ্গণাগতজাত বৈদচকণ স্পশদদঠযোগা অতএব 

মঙ্র মতে অন্থচ কেবল স্পৃশ্ত। ঈল-চল ৭ সন্ধা্ছণের যাজা, ইছাই * 

বুঝাই. 25 

এপন জিজ্ঞাসা কর-কিচো বুঁডিতে এ যে সাপবাহর তল, 

ইভার জন্য দোষ কাবু? 

(৩ ) 

আন। ১৬ পূ; ) শান্গেবু বৈদ্াঃ শ্রেহাংলশে হব (১৮ পু) অবাত 

ক্ষণ; সম্ম ডুযেন বৈদ্য" এ ছুঠটি যহাতারতীত শ্লোকাংণের প্রক্কাত 

অথ (বিশদন্ততপে বুঝাইয়া দিলেও আনেক বৈস্ এপধলও বলিতেছেন যে, 

জাতিতব-লৌঁধক উহাদের অপব্যাপা। করিয়াছে । "দানি প্রথ্ 

১১ 



(১৫৪ ) 

শ্নোকাংশের ব্যাখ্যায় ষে'সকল প্রমাণ দেখাইয়াছি] সেগুলি যদ্ধি পর্যযাধ 

না হইয়। থাকে, তাহ! হইলে আর একটি সর্ধপ্রধান প্রমাণ প্রদর্শন 
করিতেছি । যাহারা মস্ত ও ম্হাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই 

জাঁনেন-মস্তুর অনেক শ্লোক অবিকৃভভাবে এবং অনেক শ্লোক কিঞ্চিং 

বিরুৃতভাবে মঠাভারতে উক্ত হইফ্জাছে । মন্থুতে আছে-- 

"ভূতানাং প্রাণিনঃ তরোষ্াঃ প্রাশিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ | 

বুদ্ধিমৎস্থ নরাঃ তরেষ্ঠা নরেষু ব্রাঙ্মণাঃ স্থৃতাঃ॥ 

্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসে। বিদ্বৎস রতবুদ্ধয়ঃ। 

কৃতবুদ্ধযূ কর্তারঃ কর্তৃমু ব্রক্ষবেদিনঃ 8” €১:৯৬-৯৭ ) 

জাতিতত্বের ১৬পৃঃ উদ্ধৃত মহাভারতের ছুইটি শ্লোক ইহার সহিত 

মিলাইয়া দেখুন, মহাভারতের ভ্ধিজ্জাতি ও ত্বিজ শব এবং বৈদ্য শব্ধ 

যথাক্রমে মনুক্ত ব্রাহ্মণ এবং বিশস্ শব্ধের সহিত একার্থক কি না। তাহা 

হইলে কে উহার অপব্যাধ্য! করিয়াছে? 

. "অত্রাঙ্গণাঃ সম্তি তু যেন বৈস্ভাঃ* ইহার--“বৈগ্থগণই প্ররুত ব্রাহ্মণ 

পদবাচা, অপর ব্রাঙ্গণেরা ব্রাঙ্মণ নামের অনধিকারী”--এইরূপ অর্থ করা 

এবং প্রাতংস্থ্ণযকে পক ফল বলিয়। ধারণ! করা, দুইই সমান নছে কি? 

একজন তুল বুঝাইয়া! দিয়া বৈষ্যদিগের জাতি ও ধন্ম নষ্ট করিয়া 

সর্ঝনাশ সাধন করিতেছেন, আর একজন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া সেই 

ভুলগুলি দেখাইয়। দিয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে দোষ কার? 

পিন 



হ'ল কি! 

( কবিরত্র মহাশয়ের লিখিত ) 

এমন কাল পড়িদ়াছে যে, এখন মুডিকে মু এ হাড়িকে ছাড়ি 

এললে মানহানির দাবিতে পড়িতে হয়। শজাতিতবা পুস্তকে শান্দের 

বচন ৪ সমাজের 'চবন্তন ব্যবঞ্থার অগমাবেই সকল বিষয় লিখিত 

হইলে 9) বজীয় মাহিদ্ত সমিতির সহকারী সম্পাদক আ্রযুক সেবা নক 
ভারা মহাশয় লিখিচাছেশ- 

“জাতিতত্ে বে সমালোচনা প্রকাশিত ঠইছাছে। তাহা লমন্যই 

্রমপূর্ণ । একুপ আসার আলোচনার ফলে কেবল বিরদ্থি বুদ্ধি পাইবে। 

বঙ্গী মাহিস্ক সামন্ত অবিলঙগে ইভার গ্রতীকার পন্থা জ্ববলঘংন আগ্রহ 

করিবেন 

এদিকে ভাবড়া-আন্পুলমৌড়ি-দুল্পেনিবাপী পরশ্তডিত সশ্বযুক্ত হরিশ্চন্ু 

চক্রবর্তী বিস্তাবিলোন (কৈবন্ধের বাঙ্খণ) বাবাছী 'কাশীতে 

আলসিয়। সহর তোলপাড় কবি তুলেয়াছেন। ছ্েলায় জেলায়, মহকুমায় | 

মহকুমায়। থানায় থানায় আমার পামে শালিশ করিবেন-- অনেকের 

কাছে বলিতেছেন; এবং (ীঘুক তরণীকান্থ সরম্বতী মহাশঘ একদিন 

একট! বিষয়ে উর্কবিভরকে দে স্থপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৬উমাচরণ ভট্রাচাধ্য 

কবিরবু মহাশসকে “ভাবাথেই বুঝ! ঘায় কৈবর্তের ভ্রাঙ্ছণ" বলায় 

নিন কাহার প্রতি জারকচক্ষ তইয়াছিলেন, সেই কবিরাজ মহাশয়ের 

সুযোগ্য পুত কবিরাজ গ্রীদান্ বিশ্বেশ্বর গ্রলাদ ভট্টাচার্য্য বড় হর্শনাচাধ্যকে 

মুকবির ধরিয়াটঙন । ভিনি ঠাঙাকে বুঝাইরা দিকাছেন-_ 



(১৫৬ ) 

(১) তাহারা অতিবিশ্ুদ্ধ,। রাড়ী-বারে&ু-বৈদিক অপেক্ষা । 

উতর “গোড়াগ্া-বৈদিক ব্রাঙ্গণ” বিয়া চির প্রসিদ্ধ । 

(২) চাষী কৈবর্েরা প্রাচীনকাল ভইঈতেই মাহিয়া নামে 

পরিচিত--উৎকুষ্ট জাতি। 

(৩) এ বিষয়ে ৫৬ হাজার ম্বধাপকের বাবস্থাপত্র মুদ্রিত আছে । 

(৪) "ক্ষত্রবীযোণ বৈষ্ঠায়াং কৈবর্: পরিকীর্তিতঃ” এই ক্রহ্ষ- 

টৈবর্ভপুরাণের বচনে চাষী কৈবর্কে ম্পরন্ধপে মাহিধা বসা হইলে? 

জাতিতত-লেখক তাতা গোপন করিয়া বিদ্বেষভাবের পরিচয় দ্য়াছেন। 

(8) অনেক রাঢ়ী বারেজ ও বৈদিক রাক্ষণ চাষী কৈবর্ধের দান 

স্ছ্রাহণ করেন; তাহাদের প্রতিগিত দেবালঘে পৃঙ্জারির কাধা করিতেছেন: 

এবং তাহাদিগকে মন্ত্রশিযযও করিয়াছেন । 

(৬) ইং ১৯১১ সাল হইতে আনম শ্বমারির রিপোর্টে চাষ 

কৈবর্তকে মাহিষ্থ বলিয়া লেখ! হইতেছে । 

, তিনি উজ্জ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য হবার! একটি হ্দীর্ঘ প্রতিবাদ ও একখানি 

পত্র আমাকে দেওয়াইয়াছেন। পত্রের প্রারস্ে তিনি আমার ভূতপূর্বব 

ছাত্র বপিয়া পরিচয় দিয়! পরিশেষে শকুপমত্ুক* ইত্যাদি বিশেষণ দ্বার 

* আমার বথেষ্ট সম্মান এবং নিজ্গের পাণ্ডিতা প্রকাশ ক'রয়াছেন, ছুই 

সপ্াহের মধো উত্তর দিবার জন্ত কড়া হুকুঙ্গ দিয়াছেন, এবং আমি 

তাহাকে *কবর্তের ব্রাঙ্ষণ বলিয়া গুরুতর জপমান করিঘাছি 

জানাইয়াছেন। 

জমি সময়াভাবে ভাহার প্রতিবাদট। সম্পূর্ণ পড়িতে পারি নাই। 

মধো মধ্যে এক-আধটু পড়িয়া দিনের মধোই ফেরত দিয় ভাতার 

হুকুম তা'মল করিয়াছি! যাহা পড়িযাছি, তাহাতে তাহার উকু হ্ঘ্- 

প্রকার কথাই আছে বলিয়া মনে হইল । অধিকন্তু তিনি ঠাহাব ভ্রান্তি 

বিজয়* গ্রন্থে রাটীয় ব্রাক্ষণদ্দিগকে বিজস্মা এবং বারেন্্র ও টৈদিক ব্রাহ্মণ 
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দগকে অধম বলিয়। থে সিদ্ধান্ত ঝরয়াছেন, হাহারও আভাস য়ান্ছেশ। 

আমি খাতিতন্বে বাক়িবনেষের সম্বন্ধে কিছু বলি নাহ, হতগাং ব্যাক" 

৫শেষক উত্তর লির বাছা নাহ হলি এ তাহাদের হঙ্জনানের! 

আমার দামে নাপিশ কারবার আনা এথখনল ধধন ক্ষত! হতে বানা 

“যান অগ্রসর হাতল, খন 21415 গায়ে গাফে, পাড়ায় পাড়ায়, 

গলিতে গলিতে, খাতে মাতে পাংঙ্রশ কার হন হাতডিবেশ নাগিসহজেই 

ঞ্খমান 58ছে। দাতা হউক, সাদারা বর আবগাহির জগ্ত) গগনত 

চুধ ধগের হায় অপকরণ সাগ্রহঠ করা লাগা হরিছায়। বুপমএকোচিত 

কায়কটা কণা 'শম্ প্রকাশ কারি 

| ১) উকবষ& তাল উশারক্থা মাহিয়া হকি আত, তার কব 

বর ব্ঙ্থত লা নাবাজীর অপমান বোধ হল কেন? এখ্বানে 

ঘ্াসিবর দর রম আলাপ তন নিজেহ শকৈবর্ধের স্বাণল বলিয়া 

আমার নিকট আম্মপবিচয় দিতে আমান বোধ করেন নাই। 

খাট পলা755 এ আগমন হল? যে শ্রপার শ্রাঙ্খণ এক 

জর পুতি ১, ধাঞ্ছল কন বা লা করন) তঙাভাবা 

একলেচ সদাজে। ১তহজািির বাঙ্ষণ বঙ্গিহাত পরিচাত 2 

প্র'সন্ ; ঘপা__গঞ্লাব বামুল। কলুৰ বানুনত পোদের বামুন। কৈবর্ধের 

বামুশ ইতি 1 শপ কৈবখের বা মুল তন হকজাতির ত্রাঙ্মপণাদগকে 

সাসানুতঃ বর্ণব্রক্ষণএ বলে । বট) ব্রাচ্ছণদের অধিকাংশই লৈষ্ভ, কয় 

5 নধশায়তকর ীবোজিত্য করিলেন াহাধিগরঞে কেহই তের বাছুন, 

কাছের বামুন। তেলটর বামুন উচ্ঠযাদ বলে না. অনেক বৈদিক আ্াঙ্গ- 

সে তৈদ্ক বঞ্জমাল থাকলেও ঠাহাদেগকেণ তেহ বৈদ্যের নামুন বলে 

না; কেণল [ল্রাক্গণ'£ সকঙ্গে বলিছ়া দাকে । এ কপ বাবাদ্বীরও জজাত 

' নহে: হাহারা ঠাহাদের প্রকাশিত পুশ্বকাদি পড়েশ নাই, ভাহার। 

*পৌড়ান্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ" জানেনই না| বাবাহ্ী জেলায় ছেলায় শিদ্। 
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এ বলিয়। আত্মপরিচয় দিয়া দেখুন, “কৈবর্তের বামুন* বলিয়া উহার 

অর্থ ভাঙ্গিয়। না দিলে কয়ট! লোকে বুঝিতে পারে । 

তিনি তাহার “ভ্রাস্তিবিজয়” পুস্তকে ইং ১৯১১ সালের আদম হ্থমা- 

রির ষে রিপোর্ট ছাঁপাইয়াছেন, তাহাতে তহর্ণিত বিজন্মা ও অন্ুত্তম 

্রাহ্মণদের যাজ্য বলিয়। বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাস্নককে ১ম শ্রেণীতে, এবং 

অবিঞয্া উত্তম গৌড়ান্চ বৈদিক ব্রান্ষণ_-তাহাদের যাজা বলিয়া চাষী 

কৈবর্তকে ২য় শ্রেণীতে ধরা হইয়াছে । ইহাতে কোন্ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব 

সগ্রমাণ হইতেছে? রাঢীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের তদর্ণিত কুলদোষ 
থাকিলেও, সমাজের ব্রাঙ্গণগণ সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত 

তাহাদের কুলে কন্ঠাপদান করিতে পারিলে ধগ্ঠন্মন্ত হইয়া! থাকেন। 

বাবাঙ্গী কি ইহা জানেন না? তিনি তারশ্বরে এরূপ কুলজী আবৃত্তি করিয়া 

ধতই গল! ভাঙ্গুন, তাহার বাক্য *মশিবং শিবারু তং” ভাবিয়া সকলেই 

কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিবেন। সুতরাং এব্ধূপ বলিঘ গাআদাহ নিবারণের 

চেষ্টা, গোঁড়াগ্চ বৈদিক প্রাহ্ষণ হইবার চেষ্টার ন্যাম, নিতান্তই নিক্ষল। 

(২০) সর্বশাস্থে টকবর্তমাত্রকেই অন্তযজ বল! হইয়াছে । মনৃক্ত 

" কৈবর্ত যে জালিক কৈবর্ধ (হালিক টৈবর্ত নহে ), তাহার প্রমাণ কি? 

কৈবর্তদিগের হালিক ও জালিক এই গ্রভেদ কোন্ শান্থে আছে? 
“কৈবর্ত। দ্বিবধা প্রোক্ত! হালিক। জালিকা মুনে*_বুহদ্ বাসসংহিত্তার 

এই অলীক ব5নই যদি উক্ত দ্িবধ ভেদের প্রমাণ হয়, ভবে “তৃতে 
কৈবতেরা" দাড়ায় কোথায়? তাহার! ত হালিকও নহে, জালিকও নহে 

( গুটীপোকার কারবার করে | 

প্রাচ্যবিদ্ামহাপব নগেন্ বাবু বিশ্বকোষে ( কৈবর্ত শঝের বিবরগ্নে) 
পিখিয়াছে ন-. | 

“মেদিণীপুরের বৃহৎ ব্যাসসংহিতার (৩ খণ্ড ২* অধ্যায়) পুথিতে 
আছে-স.টবর্ত। ছিবিধাঃ প্রোক্তা হালিক1 অলিক! মুনে। হলবাহা 
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হালিকাশ্চ জালিকা মংশ্যত্জীবিনঃ ॥......... কাশীস্থ সংস্কৃত বিদ্ভালয় ও 

বন্দেশের নান! স্থানে যে বৃহৎ ব্যালসংহিতার পুথি আছে, তাহার 

সঞিত মেদিনীপুরের পুধির কিছুই মিল নাই। মেদিনীপুরের পুথি 

পাঠ করিলেই বোধ হয, যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্বে অপ্রাগীন কালে 

বরদ্ষবৈবর্ত দৃষ্টে রচিত হইয়াছে। ২ 
(৩) শুআশুতোর জান! প্রপীক্ "মাহিষ্যতববাপিধিশতে একং 

সেবানন্দ ভারতী কর্তক প্রকাশিত “বাবস্থা-সংগ্রছে* ব্াবস্থাদাত। যে 

€1৬ হাজার অধ্যাপকের নাম আছে, বধধমানে তাহার শক্লেই মৃত; 

£1৬ জন মান্ত্র জীবিত | ৪৬/ (পনর) আনা অধ্যাপক 'অবঙ্গায় ( ধাহাদের 

দেশে কৈবর্ত জাতিহ নাই), অগ্রলিদ্ধনান। ৪ পাস্ত্রাবাবসামী। অধি- 

কাংশ বাবস্থাপন্তের ভাষা ব্যাকরশাধি-দোষ-দু& | অলেকের নাষ 

সাক্ষরেও অসাধারণ পাগিত্য ও মহামহোপাধ্যায়াহ পরিশ্ুট | ধখা-- 

( ক) নবছাপ, কলিকাতা, কাশী, চিরকুট বান্তবা প্রখ্যাত পর্রিত- 

গণ প্রত ব্যবন্থা--.-.""'মাহিস্তেণ নানা মাহিষ্ঞজাতি: পরিচিতা। পরদ্ধ 

অরমাৎ কৈবর্ভ এব পরিচিত: | অপি5 পঞ্চদশাকাশৌচাচরশেন, চতুর্ষেদীয়- 

সদত্রাক্ষণকর্তৃক্ক্রিয়াকগাপনিষ্পাদনেন চ মাহিস্তজাতিতং নির্শীতং 1: 

নবন্ীপ!নবাসী প্রীমধুস্থদন স্বাতরর্ত। শুকুতনাথ স্বাতকঠ শশ্মগঃ, 

কলিফাত| বাগবাজার | মন্ধেন্্রনাথ বিদ্যারুতধ শর্বপঃ, সাং নবন্থীপ। 

খন্তযত্র সন্মতি বারাপলীনিবালী মিশ্রোপনামক হর শ (1) পণ্ডিতহ)। 

রামপ্রসাদ শন্দা কাশীনবাসী। চিন্রকৃটনিবাসী পণ্ডিত ভূলসীঙগাল 

শশ্াণ: ঃ 

৬ (খ)+৮ইতি স্থুধীতি: পরামর্শ: | গ্রজন্থিকাচরণ গেবশশ্খপাঙগ। 

" (গ) ক্ষত্রিয়াদ্টবৈশ্তাজাতানং মাহিয্ৈবং হালিককৈষর্তন্ত নামা, 
ভরম্। এিযাং ক্ষজবৈশবন্ীতং কষবৈগ্তবৎ বিবুধিত্ব ইতি। পি্ৃমাত- 
বৃস্তীনাং এঁক্যে সন্দেহাভাবাৎ একজাতী যন্েনাবন্তমেষ গণ্যো। ভবতীতি 

আআ 
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ছেন। কিন্তু গ্রচলিত ব্রহ্ববৈবর্তে পে বচন নাই । তিন জন্মাষ্টমী গ্রকরণেও 

'আক্ববৈবর্তের অনেক বচন ধরিয়াছেন । তন্মধ্যে “কৃষাষ্মী স্বম্দযন্ঠী” ইত্যাদি 

পারণের বচনটি প্রচলিত বরঙ্ধাৈবর্থে নাই । প্রচলিত ব্রহ্ববৈবর্তে এ 

প্রকরণেই “বালং নীলাদ্বদাওং অতিশয়রুচিরং* ইত্যাদি (“সামবেদোকং 
রন্ধণ। কথিতং পূর্বং” | ) ধ্যান থাকিতেও তিনি তাহা না ধরিয়। কোথা- 

কার “্মাঞ্চাপি বালকং সপ্ত ইত্যাদি ধ্যান ধরিয়াছেন। প্রচলিত 

ব্গনৈবর্তে মনসার (ভ্রীকফজন্মধণ্ড ৫১ অ:) ৪ মঙ্গলচণ্ডীর (প্রককতিথ্ড 

২১ অঃ) পৃ থাকিতে তিনি রুতাততে দেবীপুরাণ হইতে মনসাপুজার 

ওসতালিকাপুরাণ হইতে মঙ্গলচণ্তীপুঙ্গার প্রমাণ ধবয়াছেন। এ দুইটি 

পৃক্ষা তাহার সময়ে ব্রহ্ষবৈবর্তে থাকিলে ভ্িনি মহাপুরাণ ত্যাগ করি 

কেবল উপগুরাণের আশ্রয় লইতেন না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে, 

তাহার পরবত্তী কালে এ ধ্যান ও এ দুইটিপৃজ! উহাতে সম্লিবিষ্ট 

হইয়াছে । (ওয়) ব্রক্মবৈবর্তের যে অধ্যায়ে এ ক্সোকার্ধটি আছে, তাহা 
নিয়ে উদ্ধৃত কররিতেছি-- 

বতৃবুত্র ক্ষাণ বক্ত। দন্। ব্রাহ্মণজাভয়ঃ | 

তাঃস্থিতা দেশভেদেযু গোক্রশূন্তাশ্চ শৌনক ॥ ১৪ 
এক্ষণে! বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষভিঘজাতয়: | 

উ:দশ।চ্চ বৈপ্তাশ্চ পাদত: শৃদ্রজাতয়ঃ | 

তাসাং সঙ্করঞ্জাতেন বভৃনুর্ধপসস্ক বাঃ ॥ ১৬ 

গোপনাপিতভালাশ্চ তথা ফোদককৃবরো । 

তান্ুলিপর্কারৌ চ তথা বণিকজাতয়ঃ ॥ ১৭ 

ইতোবমাদ]। বিশ্রেন্ সচ্ছ,স্রাঃ পরিকীর্ডিতা: | 

শৃক্জাবিশোস্ক করণোইঘষ্টে! বৈশ্যািজন্মনো; & ১৮ 
্ 

য় টি 

চি জজ - ই ও ১: 
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স্ভক্ষতিসবীর্য্যেণ রাজ পুসরস্ত যোধিতি। 

বন্ঠুব তীবরশ্চৈব পরতিতো জারদোধত: ॥ ৯৯ 

তীবরন্ত তু বীর্ষোণ তৈলকারশ্ক ফোষিতি। 

বব পরতিজে! দহালে টশ্চ পরিকীিত: ॥ ১০৯ 

ব্রাহ্মণ্যা' শুজ্বধ্যেণ পতিতো জারঙজোষত: | 

সদ্োো বন্ধন চাণাল: স্বশ্মাধমোইশুচি ॥ ১৯২ 

ভীববটব চাণ্ডাল্যা চশ্ঘকারে। বড়ুন হ। 

চশ্মকার্ধাঞ্চ চাালাহ মাংসচ্ছেদী বন্ধ হ॥ ১৭৩ 

সদ্যশ্চাপ্তালকন্তায়াং লেটব'ধোণ শৌনক : 

বৃবড়ল্টো স্ব পুর দুষ্ট তদিদডমে। তথা | ১৭৫ 

বৈশ্যাৎ 'তীবএকন্ঞায়।ং লদাং শী বরন 5! 

শুণ্ডীযোধিতি বৈশ্বাত, পৌতুকশ্চ প্রকীতিত:। ১০৯ 

কষত্রাৎ করপকন্তাযাং রাজপুযো বন়্ব ছ। 

রাজপুহ্যান্ধ করণাদাগগীতি প্রকীতিত: 6 ১১৭ 

ক্ষ্রবীর্যোণ বৈশ্ায়া! কৈবর্ত: পরিকীঠিত: 1 

কলে তীবরসংসর্গাদ্ ধীররঃ পততিষ্ঠো কুবি ॥ ১১১ 

ভীবধ্যাং ধীবরাৎ পুজো বড়ব রজক: স্ৃত:। 

রজক্যাং তীবরাচ্চাপি কোদালী চ ব্ুব ভ॥ ১১২ 

*সে্ছাৎ কুবিজ্কন্তায়াং জোলাজাতির্কাতৃষ হ। 

জোলাৎ কুবিন্ববন্তায়াং শরাঝঃ পরিকীঠিত; ॥ ১২১ 
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বণপঙ্করদোষেণ বহুবাশ্চ শঠজাতয়ঃ | 

তাসাং পামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বত, ং ঘ্বিজ ক্ষমঃ ॥ ১২২ 

বৈদ্যো*শ্বিনীকুমারেশ জা তষ্চ বিপ্রযোধিহি | 

বৈদাবার্ধোণ শুর্রায়াং বভৃনর্বহবো জনাঃ ॥ ১২৩ 

তে চগ্রামা গুগঞ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌধিপরায়ণাঃ | 

তেভাশ জাতাঃ শদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাছিণে। কুবি ॥ ১২৪ 

স্থন্ধো যেষু যেষাং যঃ সর্বজাতিষু সব্বতঃ। 

জত্বং ব্রবানি বেদোকং ব্রহ্ধণা কথিতং পুর) ॥১৩৮ 

পিতৃদ্বসা পিতুর্তগ্রী মাতৃভগ্রী চ মান্তুরী। 

স্থনুস্চ তনয়, পুছে। দায়াদশ্চাত্ম জভ্যথ। ॥ ১৪৫ 

ইতি ত্রদ্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে ব্রদ্ষধণ্ডে জাতসন্বন্ধনির্ঁয়ো নাম 
দশমোহধ্যায়;। 

. এইবপ শ্লে।ক যে বেদব্যাসের .লখনীপ্রহ্থত, ইহা শ্বাথসিন্পরায়ণ 
মহাপুরুষের বিশ্বাস করিলেও, অপর কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন না? 
বিশ্বাস করিলেও, "মব্বর্থবিপরীতা বাসা স্বতিন” প্রশস্ততে" ইত্যাদি প্রমাণে 
মন যেকৈবর্তকে নিষাদ হইতে আয়োগবার গর্ভোৎপন্ধ বলিয়াছেন, ৃ 
তাঙাকে ক্ষত্রিত্বীর্ধে। বৈশ্বাগর্তক্জাত্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে 
না। কথমপি স্বীকার করিলেও উার উত্তরার্ধে & কৈবর্তকে পতিতই 
বলা হইয়াছে ("কৈবর্ে দাশধীবরৌ* এই অমবোক্তি হেতু কৈবর্ত, দাশ 
ও ধাবর শক একাথক)। পৃর্বার্ধে টঃবর্তকে হালিক ৈবর্ভ, এবং 
উত্তরার খীবরকে জাপিক কৈবর্ত ফলাও সঙ্গত নগে 7. বেহেতু উক্ত 
স্পুরাণে কুছাপি হালিক গু জালিফের উল্লেখ নাই; প্রং উক্ত অধ্যায়ে 

চা 

ও 
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সমন জাতির উৎপাত বিবৃত করিয়া, ধাবরের উৎপত্তিকথা না বলিয়্াই 

তাহাকে একেঝবে পতিত বল! অসন্ধত হয়। অথব। উত্তরার্ধে হখন 

ধীবর রহিয়াছে, তখন পূর্বার্ডের 'কৈবত? জালিক কৈবর্ভই বুঝিতে হয়| 

বিতর্কের বশে পৃরবাঞ্ডের ল্চিত উত্তরাপ্ের অন্থর় স্বীকার না করিলেও, 

সমন অধম ৪ পতিত জাতির মধ্যে (ছাড়ি, মুচি, ভোম ইতাদির পয়ে 

এবং ধোবা, কোলা, বেদে ইত্যার্র পরবে) কৈবর্তের উল্লেখ থাকা 

পর্বাপর-সাগচর্যো কবর জআধমন্ত'ও পতিত্বই সপ্রমাণ হইতেছে। 

স্বতরাং সে ঙালিক্গ কৈবধু হইলেও কিছুতেই মাহিষ। হইতে পারে না। 

শুক্ুষজুর্ষেদেও সঙ্প্চ অধম জাতির মধোা ঠৈকৈব.।র উল্লেখ পর্বেই 

দেখাউয়াছি (০০ পু:)। টনি 

বশ্বকোষেণ ( কৈবত শব্দের বিবরণে )উদ্ ব্ঙ্থবৈবর্ষের শ্লোকটি 

উদ্ধৃত করিম লিখিত €উ়াঘে-- 

শ্কেত কেহ পদ্পুপুরাণীয় গাতিমালা নাম ছয় এ্রন্জপ বচন উদ্ধৃত 

করিয়াছেন। কিন্তু যূল পলুপুরাণের ৫1৬ খানি পুথ্থর কোন.খণ্ডে 

ধীরধপ জাতিমালার আন্ুসন্ধান পাইলাম ন'। ভার্গবরাম। পরগুরাম 

প্রভৃতির নামে একখানা জাতিমালা পাওয়া যাছ। তাহাতে লিখিত 

আছে__শ্বর্ণক'রাচ্চ কৈনর্তে। মো্কাং জাতে ততঃ1... জক্ববৈষ্ে 

আর্তি নীচ জার বর্ণনাস্থলেট কৈবর জার্তর কখ।, ভৎপরে জোলা? 

প্রতি নীচ মুসলমান তাতির উল্লেখ আছে | বন্ষববর্ধের যে অধ্যায়ে 
'জাতিনির্ণয় বণিত আছে, হাহা প্রাচীন পুরাণের আশ বলিয়া গ্রহণ 

করা যা না । স্তরাং জপ্রাচীন বোধে ভা? স্বার। কৈবর্ক জাতির 

প্রকাত তত্ব লর্ণাত ভইতে পাবে না 1 নানা স্কানে কৈবর্ জাতি 

সন্বন্ধে নানা প্রবাদ আছে। কেহ বঙগেন পর্ষে কেওত নাগে এক 

'প্রধল জাতি ছিল। তাঙারা বল্লালসেনের অন্থগ্রহে জলাচরণীর় শু 

ও কৈরর্দামে পরিগৃহীত চয়। কৈবর্ত হটরা তাঞারা মংপ্ুজীবিকা। 
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পরিত্যাগ করে। গোপালভট্ট-বিরচিত বল্লালচরিত তেও এই কথা... 

আছে ।” র্ ট 

রঙ্কবৈধর্ত সম্বন্ধে বিশ্বকোষে (পুরাণ শবে) লিখিত হইয়াছে-- 

"প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তে এত বেশী ভেজাল মিশিয়াছে যে, আদি অকত্রিম 

জিনিস বাছিয়। লওয়া অসস্ভব। এ দেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত 

হইলে ও হিন্দুমূললমানের যৌন সম্বন্ধে নানা নীচ জাতি উদ্ভূত হইতে 

থাকিলে এই পুরাণের স্ষ্টি। তাহা এই পুরাণীয় ব্রন্ষধণ্ডের বচন হইতেই 
জানা যায়; যথা-গ্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকপ্তায়াং জোলাজাতির্বভূব হ।” 

এই সকল আলোচন! দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন 

ক:”শ সকল ঠকবর্তই মনৃক্ত নৌকর্্দীবী ছিল। পরে, যুগী প্রভৃতি 

জাতির মধ্যে অনেকেই যেমন প্রাগীন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বছকাল 

বাবৎ অন্তবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, সেইরূপ কৈবর্কদিগের মধ্যে কঙ্তক 

চাষ আর কতক গুটিপোকার কারবার করিতে আরম্ভ করায় উহার! 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন । 

(৫) বিশাল ব্রাঙ্ষপলমাজের মধ্যে ২/৫।১* জন কারপবিশেষে 
প্রকাশ্রে বা অপ্রকাশ্যে টকবর্তের দান গ্রহণ, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দ্বেবতার 

প্জা বা তাহাদিগকে মন্ত্রশিষ্ম করিলেও, তাহা তাহাদের মাহিত্যত্বের 

এবং তাহাদের পুরোহিতগণের বৈদিকক্রান্ষণত্থের নজির হইতে 

পারে না। ইদানীং অনেক সদ্ব্রাঙ্ষণ প্রকাণ্যে বা অগ্রকাশো 
মুনলমান পাচক রাখিয়াছেন .ও তাহাদের পর মাংসাদি ভক্ষণ 

করিতেছেন বলিয়া কি মুসলমানদের ব্রাক্ষণত্ব লিদ্ধ হইবে? 

(৬) আদম স্থমারির রিপোর্ট সম্বন্ধে বিশ্বকোষে (কৈবর্ত শফে) 

লিখিত হইয়াছে ্ 

"১৮৯১ খুষ্টান্বের লোকগণন। কালে হালিক কৈবর্ত সমিতি হইতে . 

আদম জুমারির তত্বাবধায়কের নিকট যে যুত্রিত ইঠুরাজি আবেদন হায়, 
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তাহার ১২ পৃঙ্ায় পু ভাবে লিখিত আছে, ভাহাতে বোধ হয় (অস্বষেধ- 

পর্বের ৮৩ অধ্যায়ে) অঞ্জুন দক্ষিণ সমুদ্র তারবাসী যে মাহিষক জাতির 

গছিত যুদ্ধ করয়াছিগেন, ভাঠাবাই ষেন ছাপিক টৈবর্তের আদি-' 
পুরুষ। কিন্তু মহাভারতের কর্ণপর্বের (8৪ অ:) মাহিবক গ়েক্ছজাতি 

বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে |" 
“বশ্বকোষেব শেষোক্ত দিদ্ধান্থে মামরা একমত তইতে পারিলাম 

ন।। থেতেত কর্ণপরষর ৪৭ অধ]ায়ে বাহীকাদেশবাসীদিগকেই য়েক্ছা- 

চার! বলা হইঘাছে। কারঞ্কর, নাঠিষক প্রড়ততও এন্ধপ দেশবিশেষ ; 

তত্তৎ দেশে গমনের [নষেধমাহ আছে । অনশাসনপর্কের ৩৩ অধ্যায়ে 

বাহিষক নামে গতভ্রিঘ জার উল্লেখ দেখাযার; কিন্ত তাহারাই স্থে 

বর্ধমান কৈবর্দিগের আদিপুকষ, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । কোনও 

প্রমাণে উদ্থা প্রতিপঞ্জ করিলেও চালিক কৈবরিগের মাহিষ্যত্থ হথদূর- 

পরাহত তয় শুস্হই [সন্ধ তইয়াথাকে। যা 

“শক জবন-কারোজাব্যাক: ক্ষাতুয়জাতর:। 

বুবলত্বং পরিগত। হাঙ্ষধানামদরশনাৎ । 

ভ্রাবিড়াশ্চ কলিঙ্গাশ্চ পুলিন্দান্চাপুযুশীন রাঃ । 

কোগলসপ। মাতিষকান্যাপ্তা; ক্ষ হজভা তয়: । 

| বৃষলত্বং পরিগত! ক্রাঙ্ছণানামদশনাৎ 

এক্ষণে ভদান্ হরিশ্চজ্জ বাবানকে জিজঞাস। করি-_- 
ইং ১৯১১ সালের পূর্বে আদম হমারির রিপোর্টে চাষী কৈবর্ক- 

দেগকে কি বলিয়। লেখা হইড? তখন কে কোনও আপতি করেন নাই 

কেন? 4/৬ হাঞ্জার অধ্যাপকের ব্যধস্থাপত্ ও ১৯১১ সালের রিপোর্ট 

২৫1২৬ বৎসর ধরিয়া সর্জ প্রচারিত তইলেও বাক্গালার প্রত্যেক 

“যহকৃষগায় চিনুসমাজে কৈবর্কের ও কৈবর্ধের ব্রাঙ্মণেরা এখনও কি ভাবে 

ব্বন্বত ও পরিচিত হইতেছেন? যে সকল কৈবর্ক ১৫ দিন ও ১ যাস 
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অশৌচ পালন করে, তাহাদের কোন্ পক্ষের সংখা] কত মৌড়ির 

কুণু বাবুদের ও আন্দুলের রাখার বাচীতে বার মাসে তের পার্বণে ব্রাহ্মণ 

ভ্োঞ্গন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইরা বাবাজী নিজ্জে ও তাহার সঞ্জাতীয়গণৎ 

কিরূপ পডূক্তপম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? আন্মুলের বাবু যোগেন্- 

নাথ মল্লিক মহাশয় ঠাহার ভ্রাতুপ্ুক্ের বিবাঠে রাটা ব্রাঙ্ষণ ও কৈবর্ের 

্রাদ্ধণদিগকে সমভাবে “সামাজিক” দিতে ইচ্ছুক হইগে কেন গণ্ডগোল 

বাধিয়াছিল? আজ পধ্ান্ত ধনী বা মধাবিত্ত কোন চাষা ইকবষ্রের 

বাটীতে ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে রাটীয়াদি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের! *জ্জলপান” 

ও অধ্যাপকের] “বিদায়” গ্রহণ করেনকি না, এবং তঙ্জগ্ত তাহাদের 

নিম্্রণই বা হয় কিনা? চাষী কবরের! ঘদি চিরন্তন মাহিষা এবং 

তাহাদের পুরোহিতের! ষ্ি চিরকাল *গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ" বলিয়াই 

পরিচিত হইতেন, তাহ হইলে তাহারা আনম স্থমারির রিপোর্টে এরুপ 

লেখাইবার জন্থ ইং ১৯*২ নাল হইতে হাওড়ার রেঙ্ি্ার প্রভৃতির 

নিকট দরখান্ত কৰিয়াছিলেন কেন? (তীহারই “ধ্রান্তিবিজয়ে” জষ্টবা)। 

বাধাকীকে এনুরোধ করিতেছি, জেলায় জেলায় জামা? নামে 

নালিশ কারবার পুর্বে, জেলায় গলায় ঘুরিয়া তথ্যানুসন্ধান করিয়া 

এহ সকল প্রশ্নের সমাধান করুন মার এক কথা_-৫1১ হাজার 

অধ্যাপক, সব্ধোপরি বঙ্গার আদম স্থমারির তব্বাবধাম়ক প্রীদুফষ এমা 

(1 এ, ১, 0+ 018119), 0১৫৮, [. 0, 5.) সাহেব বাহাছুর যখন চাষী, 

কৈবর্তদিগকে মাহি বলি! মত দিয়াহন, এবং তাহাদের ব্রাহ্ষণদিগকে 

বৈদিক ত্রাদ্ধণ বলিয়াছেন, তখন আমান গ্তায়, একজনমান্ নগণ্য ব্ক্কি 
শান্্মঙাহুসার়ে বিপরীত বাকা বলাতেই তাহাদের এত চাঞ্চল) ঘটিল 

কেন? একটা কুপমও্কের ক্ষীণ নিশ্বনে পগ্রাকৃশ্বনান্ডে তিরোছিতাঃ? 
হইবে, এই আশঙ্কায় বীরষদয় বিকম্পিত হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য]! 

যদ্দিই কোনও জাতি ব্রাহ্মণদদিগের কুচক্রে ও কোনঞ€কানও রাজার 



।ফোথে বহকাল ভাঁষং উঠ তং দিছি জানি পরিনত হই | 

খাকে, ভার জর এখন খর ছঃখ,। অভিমান ও. জোশ কিসে 

শইবে? হিপুসমাছের এখনও এত সাত ও উদ্ধাধত। জন্মে নাউ হে, 
/পুর্ধাপরিচছ পাইলেই ভাহাঙ্গিগকে উৎকৃষ্ট জাতিতে ভুপির। লইখে । 

'ফুসলষান-রাজন্বে যে কত উচ্চ শ্রেণীর হিচ্ছু, মুসলমান হইয়া, গুকধ- 

য়ম্পরায় তজ্জাতী হইঘাই রহিযান্ধেন। জা ডাচ এখন কি 

করতেছেন ?*দৈবায়ত্তং কুজে জন্মের যায জাত্যন্তর-সংখটনও দৈহাত 

ঢাবিয়া এ জগ্মের মত নীরব থাকাই বুদ্ধিষ্ার পরিচায়ক নে কি 1 

হীনজাতীর হইলেও বেহ কাচারও কের ও অবজেহ নহে, এ ক 

আম বিশদরূপে বুঝাউয়। ছিযাছি (১১১ পৃঃ ২১ পং১১২ পয ৫ পং) । 

বর্তমান ১৩৩৩ বৈশাখের ছ্রিশুল পঙ্জে প্রকাশিত হাওিযাল আাক্ষপ- 

সভার বিধরণে দেখা বায, সভাপতি মহাশম কৈবর্থের স্রাণাদগের 

সন্ধে বলিয়াছেন--*বল্সাল সেনের জামল হইতে ৭৭৯ বৎসর থা! 

এই নিরপরাধ ক্রাক্ষণসন্্রদাধের প্রতি নি্ুর লাচরণ করত তাহাদিগকে 

একপ্রকার কোণঠেসা করিয়া) রা! হহয়াছে। ইরা বোঁধক 

বাদ্ষণগণহধ্যে গণনীয হইতে বাধ! নাই ।” টি: 

* আধমতারণ অহৈত মহাপ্রতু স্বর ২৫৯ বতসরমাজ পরে ধাহাদিগ্ষে 

1কোণ্&ইইতে বাহির করিয়া! উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তাহার বংশধর 
শগোস্বামী গ্রডুর সম্পা্িত পরিতোদ্ধারিণী সঙান্ত সভাপতি মহাশয়ের 

বাল্মাছে ৭** বৎসর পর তাহার! এখন যদি খবমিক-হাত্মণগণ-যধ্যে 

গণনীর হন, ইছা। অপেক্ষা হুখের বিষয় কি আছে? পৰদ্ঠ, সভাপতি 

ব্াশয়ের কাছেও সপ্রমাণ হইতেছে। ৭৯৯. ১০) কাহার সঙগাহ, 

সিসির এবং $ গৌকাড দুরে ক) 



মীরবে চলিয়া আদিয়া, ব্যাজবান্পনে আমার সন্ধে, রড়িয়াছেন | হা 

বীরদের পর! কাঠ! বটে! সম্ভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, স্যামিও ত 

' নেই কথাই লিধিয়াছি। তবে তাহার বাক্য গ্রাণোম্মাদন ও মানবর্ধ নং 

বোধে গৌরবে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, আর আমার বাক্যই 

“অকুদ্কগমিবালানং* হুইা মানহানিকর [ববেচিত হইল, ইহার কারণ 

কি? তিনি আদর্শ জমিদার ,এবং আমি ছুরদর্শ দরিজ্্ বলিয়! বুঝি । 

অথবা বাবাজী, মহারাজ দিলীপের ন্যায়, আকারসদূশপ্রজ্ঞ হওয়ায় 
কথাটার মণ্মগ্রহ করিতে পারেন নাই। 

বাবাজী তাহার পুস্তকে পরিচয় নিয়াছেন--সংক্ষিপ্তসার-বযাকরণের 

ুসিন্ধ টাকাকার গোয়ীচন্্র তাহারই পূর্বপুরুষ । এইপরন্ত তিনি শ্বরুত 
পুস্তকাদিতে স্বী্ নামের পর “উথথাসনি? উপাধি ব্যবার করিয়াছেন । 

তাহাদের কুমজী গ্রন্থে বান্তবিকই যদি রূপ থাকে, তাহা হইলে 
এইমাত্র বুঝা! যাইতেছে যে, গোয়ীচন্দ্র কৈবর্ধের ব্রাদ্ধণ দিলেন। সংস্কৃত 

গ্রন্থের টাকাকার বা নংস্কৃতজ হইলেই যে সম্ব্রাহ্ষণ হইতে হইবে, 
তাহার গ্রমাণ কি? তাহা হইলে অমরকোবযের ও ভট্টিকাব্যের টীকাকার 

ভরত মল্লিককে, ধথেদসম্প।দক ভট্ট মোক্ষমূলরকে এবং বাল্মীকি রামা- 

১ণের অনুবাদক গ্রিফধ সাহেব গ্রভৃতিকেও সদ্ব্রা্ণ বলিতে হয়। 
গোম়ীচন্ত্র $খাননিক বলিয়া ছাত্মপরিচয় দিয়াছেন ।; উত্থাসনি, 

ও উখাসনিক কি একার্থক 1 জাশা! করি, বাবাজী অতঃপর খাদ 

গোরীচঙ্ত্রের বংশধর হইবার জন্ত উত্থাসনির পরিবর্তে খখাসনিক বাবহা্ 

করিয়া পরিচয়টা বিশ্ুর্খ ও বিল্প্ট করিবেন । মল জেলার পোকেই 

বলে “্বয়ং কৈবর্ডের জগ চল, কৈবর্তের জ্রাশ্মণের জল চলে 'না।” 
হাবানী কয়ট। লোকের মুখ বন্ধ করিখেন ? | 
হকার আপনাদের : জ্বানযুৎকর্ষ থ্যাপনের আন্ত -শান্তের বচন, 

ভাষশানন, 1শলানিপি ও অধ্যাপকদিগের ব্যবস্থাপজ সংগ্রহ করিয়া 

 বাকেন, তাহাদের উ সব প্রবন্থই বে. বিউউজাভী রবে বারি ফিেছে 



€( ১৭১) 

[ুধাৎ সমাজে তাছায়া হীন হইয়া আছেন বলাই খে উল্ঠ হইখার 
রি হেই। করিতেছেন), ধছা তাহার! নিজেও বুবিতেছেন না এবং, 
ঠাঁছারধুকব্বিরাও সে বিয়ে প্রাণধান বরিতেছ্ছেদ না, ইছাই ছুখে। 

ঢা তস্্রশান্্র বলিয়াছেন_প্প্রবৃত্ে তৈরবীচক্রে সর্ব এব ছিজোতমাঃ 1” 

এছিনদমাজ যে এখন তৈরবীচক্কে পরিণত হইয়াছে, তাহ! না জানিয়াই 
জিই জাতিতত লিখিতে প্রবৃত হইকাছিলাম। তথাপি উ্ছার সুচনা 
লিবিয়াছি-:এই হথেচ্ছাচার়ের যুগে হাকার হাহা ইচ্ছা, সেতাছাই 
হইতেছে ও তাহাই করিতেছে। তাহা.ত আমাদের কোনও 'খাপত্তি 

না । তবে সেই বথেচ্ছাচারের সমর্থনের জন্ত মিথ্যা করিয়া শাহের 

যন কোলাতেই আমাদের আপতি ও প্রতিবাদে প্রবৃতি+ আমার 

আলেোচনাহ কেহ কোনও অংশে হথাশ।স্ব জম প্রদর্শন করিলে, সংশোধন 

করিব--এ কথাও ম্পনইকপে [লাখয়াছি। তখাপি সে কথা কর্ণপাত 

না করয়। অনেকেই আমার উপর খঙ্গাংন্ হইয়াছেন। 

ভাবিয়াছিলাম, এই জাতিতদ্ব পড়িদঙাহারা প্বালাদপি গ্রধীতবযং” 

ইত্যা্ি নীতিরই অছুসরণ করিবেন; কিন্ত ছুর্তাগা বশন্; তাহা না 

করিয়া, সকলেই “পধঃপানং তৃজঙগানাং” ইত্যাছি নীতিই ' অবলন্ষদ: 

স্রিতেছেন | বৈডের। ত পহা-মা-ক1, হইয়াছেন (ঠাহার! আদায় 

চ্জুতে।* প্রণয়ন করিতেছেন শুনিতেছি )) কৈবর্ষের ও কৈষর্থের 

হ্বান্ধণের! আহার নাষে নালিশ করিতে উদ্ত৬; ধোগীরাও আহার 

ঈণ্বিধানের জন ঠখিরা লতার ব্যায়োজন করিতেছেন ভনিয়াছি। 

কেবল কারখ্দিগের কোনও উচ্চবাচা এখনও গুনিতে পাই লাই। যোগী 

হহোহযের 'ছাপনাদের ব্রাঙ্মণন্ধশিদ্ধির জন বহুকাল হাব খছ পুতি 

£ঠীর বন্ধিলেও আহই হুষারির রিপোর্টে বাস্মণেতর জাতিয় ৫ম অর্থাৎ 
স্ঝানি জেতে বখাত্রষে “ডোম, কাওয়া, ছাড়ি, যোগী বা পাও রা 
চারি জাতির উল্লেখ আছে, আগ্রহ করিয়া মেখিয়াছেন কি? 



(১৭২) 

*আমি বিখ্বেষবশে “জাতিতন্ব* লিখিগ্াছি বলিষ্া' তত্তজ্জাতীয়েরা । 
সকলেই আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন। বস্ত্তঃ ধাহাদের 
জাতিতত লিখিপাছি, তাহাদের প্রতি জামার বিদ্বেষের লেশমাত্রও নাই )% 
তাহাদের এছিক ও পারজ্তিক মঙ্গলের জন্তই উছা লিখিয়াছি। 

জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত কাহারও সহিত আমার কোনরূপ মনে।মালিস্ত | 

নাই। বৈষয্বিক ব্যাপাবে কঙ্গনও কাহারও সহিত বিবাদ ঘটিলে, 

জাতিদিগের আপত্তি সত্বেও স্কাধ্ায সম্পত্তির নি অংশ ছাড়ি দিয়া 

সকলের সহিত সন্ভাব রক্ষাই করিয়! আসিয়াছি। এইরূপ নানা কারণে 

অনেকে আমায় "অজাতশক্র” আখ্যা দিয়াছেন। বিধিপ্ন বিড়ম্বনার 
তস্তিমকালে জাতিতত্ব লিখিয়া_অশ্রিঘ হইলেও শান্ত্রসম্মত সত্য কথা 

বলিয়া, এই যে কতকগুলি লোকের সহিত মনোমালিন্তের সি করিলাম, 

ইছার জগত তাহাদের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি । 

দ্বাতিতত্বে লিখিত অংশ অবধিলন্কে প্রত্যাহার করিয়। সন্তাব রক্ষ] 

করিবার জন্ত খনেকে আমাকে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু এ পর্যপ্ত 

কোনও জং প্রত্যাহার করিবার (ভীতিপ্রার্শন ও গ!লিবর্ধণ ভিক্স ) 
€কানও শাস্ত্রীয় গ্রমাপই পাই নাই। পাইলে পূর্বপ্রতিজ্ঞান্জুসারে 
অবস্তই প্রত]াহার করিতাম এবং তঠিষ্উতে করিতেও প্রস্তুত আছি। , 

এইখানেই আমার সকল বক্তবায শেষ করিলাম। (ত্রদ্ধার )্রাছি 
হইতে যে জান্ষণাদি চারি বর্ণের কৃষি হইছিল, ঠাহাধের প্রতোকের 
সংখা! কত ও নাষ কি? আফ্রিকা, ইযুয়োপ প্রভৃতি মহারেশের মনুস্ক 

গণ ব্বন্ধার ভুষ্ট না হয়ত কাহার? গীতার ৬ আঃ ৪২ গোকের 

পূর্বাপর সংগত বিশ্লেষণ করিগেই যোগী জাতির প্রাচীনন্থ প্রতিণর হ্য়। 

ইত্যানি) নৃশ্তন নূঙন নানাবিধ বভিসারগর্ত প্রপ্রের ও প্রতিবাদে র 
উত্তর দিতে জামার শক্তিও নাই, ্রহৃতিও নাই। এডি অদের বথে 



টা (২৭৩). 

যার অত ভর্ডবাবোধে আভিতস্থে দেই জবগলি আজপ্রাফাখ্যে 

রাগে *বুঝা ইরা দিয়াছি। এ ধর্থধাছিনী খাছাছের কর্খগাহিনী 
| রাস্পাশিনী হইবে, ভাহারা বম সংশোধন করিহেন / নচেৎ যাহা 
_ ছন তাহাই করিবেন, তাঙাতে আমাদের কোনও ক্তিযুৃদ্ধি 

শান্ই বখন বলিয়াছেন__ 
 সরান্মণা ফতিয়া বৈশ্য ন নিলি জনাধিপ। 

 একবপস্তদ! লোকে! ভবিস্তৃতি বুগক্ষয়ে ॥ 

ন কশ্চিং কশ্্চিচ্ছো তা ন কশ্চিং কন্ঠৃতিদ্ গু; । 

তদোগ্রন্ততদ। লোকে ভবিষ্ততি পক্ষে ॥ 

জ্ঞানানি চাপাবিজার করিয়াছি কিছস্থখ! 

আান্ধচ্ছন্দেন বর্ধনে যুগান্ে সমূপস্থিতে ৪৮ 

( ম্ড1। বন, ১৯+ আঃ), 

তখন ভাতা প্মন্তখ] কইবার নছে। তবে এধনও যুগক্ষর উপস্থিত 

সয় না, কলিধুগের এই সন্ধ্যাংশমাজ উপিতেছে। ইহা! জানিয়াই 

জাতিতত্ব লিখিয়াছি। ইঠ-- গ্রন্তামাচরণ শর্খা। 

নধিতপ্রবর প্রীু শ্টামাচরণ কবির বিদ্তাবারিধি মহাশয় 

সমীপেষু 

নবনধীপন্থবিবুধানাপ্মতিপরহিমম্__ 
| 

মহাশয়, আপনার প্রেরিত “ছাতিতন্ব' নাষক পুস্তকখানি জাভোপান্ক 

,নিগুবভাবে পাঠ করিয়া পরম ল্লীত হই়াছি। আপনি যে দিশ্বান্তে 

টিউগানীত হইছ। ও পুণ্ঠক প্রণয়ন করিয়াছেন, এ সিদ্ধা গালা 

ই বাধ সর্যতোক্াদে টন কে কে 



(১3৪. ). 

হই ূর্ধাহীনিত « পথফে অতিক্রম করিতেছেন, সেই সিক্ধান্ত নিতান্ত, 
জাছিমুলক, ইহ। সগ্রমাণ করিধার অন্ত আপনি যে নকল পান যুক্তি ও 

তর্কের অবভারপা করিয়াছেন, উহাতে কোনরূপ ভ্রঙ্গগ্রমান্গ নাই, ই? 

প্ডিতনাতেরই অনুমোদিত । ৬ভগবৎসমীপে আমাদের প্রার্থনা 

আপনি দীর্ঘজীবী হউন। ইত্যলমতিবিস্তরেগ। ৩০৩৩৩ 

স্শিতিক্ বাচম্প্তি 
মহামহোপাধ্যা শরীশ্ঠামসৃন্দর কাব্যব্যাকরপতীর্থ 

শ্ীকা মাৃত্যাপাথ তর্কবাগীশ * ললিতমোহন কাবরত্ব বিষ্তারত্ব .. 
* চণ্ডী গস স্যাঃতর্কতী্ঘ ” শিবনাথ তর্ক তীথ 
* »পান্তৃষণ স্তায়পঞ্চাননতর্কতীর্ঘ * প্রাথগাপাল তর্কতীর্থ 
” অমরচন্ত্র তর্কতীর্প * ভ্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্ঘ 
* যোগান্দ্রনাথ স্থতিতীর্থ * নিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ 

” জহিতূষণ স্থতিরত্ব * মলোরঞ্জন কাখ্যব্যাকরণতীথ 
* রামব্ তর্কতীথ * রাগেজ্্রনাথ বিদ্যাভূষণ 
- ঘোগেশচ্্ স্বতিএত্ব 

ভাটপাড়া, রজপুর, ফরিদপুর গ্রভৃতি হইতে গরাণ্ড অভিমত শীস্রই 
প্রকাশিত হইবে। | 
রা যে সকল অধ্যাপক “জাতিতত্ব" পাইয়াছেন, তীহারা সকলেই স্ব 

অভিমত লিধিয়! পাঠাইয়াছেন। কেবল পাগতগ্রবর প্রীৃক্ত পুশধয 

তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধযায় প্রযুক্ত প্রমথনাথ তকভৃঘণ, জি এ 

শযুক্ধ ছুগাচযণ সাজ্ধাবেদাস্ততীথ এবং মহামহোপাধ্যান্ শ্রীযুক্ত কুষচরণ 

তর্কালস্কার মহাশয় কোনও অভিমত দেন নাই। তাহাযীধশ্ব্যবস্থাপকরূপে 

সমাজের শীর্বস্থান অধিকার করিয়া থাকিয়াও এই ধর্দসমস্তার স্বাতিমত 

প্রকাশে নীরব থাকা॥ নিতান্ত ছুঃখিত হইয়াছি। হিতবাদী, বঙ্গবাসী 
লি ইহার শমাগোচনা যে কর্তামখে। গণ করেন রি তওও 

ৃ  ০ধদহল আল বদল শব 



ফি নৃষাগোপাণ পঞ্চতীর্থ বহাশয়ের খাপ পর  পরলাণি 7 

টযাছে ডিনি আমাকে বাহ! লিখিয়। পাঠা ইর়াছেন, তাহা (বিলঙ্গে পর 

যা, স্থানাতাবে ও সময়াভাব এবার সপ্পর্ণ প্রকাশ কগিতে না. 

রা ) সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি - 

*...বৈশ্ত জাতির মধ বৈধসম্পুলায়ের কতিপহ শিক্ষিত এ গণনার 

রম, অনার বিষ পারচিত ৭ হিতহষী |: ১ভাহার। অস্ধাবশে-ত 

টাঙ্গার নিকট বৈনোর আদ্ষণতবধাদিনা 5 টৈ৭্যহি 5, হণী[পাততকা 

প্রথণ করিত আমার নস্তরবা আসা করেন. তকালে, ঠাহ!দের 

পদর্শিত যুকি ও প্রনাঁণ ছে সঙ্গতিপূণ ও শেষ িচারসাপেকষ, ছা 

বাধ ুরিদাত আম দেইভাবেই গ্রতান্তপঞ্জ দিয়াছি, তাহাকে 

বদোর ত্রান্ষণত স্বীকার বা হ্াক্ষণন্ধে অশিকার একেবারেই প্রতিপর্জ করি 

ই । পরজ্ধ ভাঙাদের প্রদার্শয় যুকির িয়োধী শ্রবাণ উপস্থাপিত 

করিতে পারি নাই ব। ক্ুরোধমূণক ইচ্ছ। কগি নাই 1 বৈহা জাঙিএ 

রাদ্ণন্বপ্রতিবেখ দিষ়ে মাননীচ পকাশীবাসী পতিতা গর হল জাগরণ 

করিওত মহাশয় দে লকপ বুক ও প্রাণ প্রদর্শন করিছাছেন, আহার 

পুনরুরেধ নিপ্রদোঞ্জন, ধাশক পাঠকমান্রই মালি সথতীতে ছা 

স্ব আছেন । বৈদ) উপাদধারগণ আন্ধণের বৈহ/লংজ্ঞা দেখাইয়া 

্রান্ষপ্ধের হাবী করতে বেন না। অন্তদিকে তাছাদিগের চিরাগত 

আচা।, ব্যযছার, উপাধি কি ভ্রাহণত্থের সুগক হাতে পারে?" 

স্নৃত্যগো পাল পিতীর্ঘদে বশন্ণঃ ( ১*ই মে, ১৯২৬ )1* 

বিশেষ কথ! । 

কী কোনও কোনও মহাতাবতে বরাহ্যাচেলৌ বা রাতযবেগের 

্ পাঠ খাকে এবং চেল, বেস্ত যা বণ পড়ে কোন, 



ঃচাণকা] ও হলাযুধও নামি ৪৯ তাই, বুবি “রী 
রাজা চাণক্যকে পানর ব্রাঙ্ষণের আসন হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলে্ 
পাখুরিয়াঘার্টার ঠাকুর বাড়ী হইতে প্রকাশিত “কবিরহস্যেন্র | 
লিখিত হইয়াছে, হলাযুধ তাহাদের পূর্বপুরুষ । তীাতারা ত বঙ্ছোপাধ্যার্, 
স্াটীয় ত্রাঙ্গণ। জেতে উঠবার জন্য পরপুরুষকে ধরিয়া টানাষ্টানি' 
করা « টি তপস্থিন।”& £টনার ন্যায় কোৌতুকজনক বটে! 

উজ, স্পটশ্বই লিখিত হইয়াতে, কনোজিয়া ব্রান্মপগণ বঙ্গদেশে 
আবার পূর্বে বৈবর্তৃরাক্ষণেরাই প্বন্ষের আদি পুরোহিত” ও 
“একজাক্যাজ” ভিলেন ।--তখন কি ব্দেশে মাহিযা-কৈবর্ত ভিন্ন 
আর কোন৪ জাতি ছিল ন' ? এখনকার ন্যায় আচগাল নানা জাতি 

থাকিকে, তাহাদেরও ত পুরোচিত ছল; শবে তীহারাই প্বঙের আনি 
পুটরাহিত" (করূপে হহলেন? 
আমারও লেখা হইয়াছে--"আমাদের মাহিষা সমাজট1 কত যুগঝুগাস্তয় 
হইতে আসতেছে তাহার ইয়ত্ত! নাই ।...ক্ুধক ভাইদের সঙ্গে আমাদের 

একই,এংসাকে গড়ে তুলতে ভবে তবে চাষী কৈবর্তের। চিরস্কন 
মাহা, এবং মাহিষ্য ও চাষা কৈবর্ত অভিন্ন জাতি কিরূপে হইল? 
ভাইদের সকল কথাহ যেন উন্মত্তের ন্যায় অসম্বন্ধ প্রলাপ ।! * 

কবিরদ্ব মহাশয় কৈবর্ভত্রাঙ্ষপাদগের বং কোনও আতিরই পা, 
করেন নাই ; সকলের শ্বয়পকীর্তভনট করিবাছেন। স্বতরাং বিপ্রনিষ্থা 
জনা ভাঙার কোনও পাপ ও পপরাধ হয় নাই। বাহার] বিনা অপরাধে 
সাহাকে গালি দ্রিতেছেন এবং ধাহার! বিনা গ্রতিবায়ে তাহ শনিতেছেন, রী 

তাছারাই পাপডাগী ; যেহেতু *ন কেবলং যো মহুতোইপভাষতে। সৃশোর্তি, 
রশি যঃ ম পাপভাক্।” ইতি--গ্রকাশক ০ সি 

পপ পাপ পাপী এ+ ৯৮০ আপা 

জানণ “হযে. স্রাক্ম টি 












